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TECHNICKÝ LIST MAXIPEN – PENETRACE EXTRÉMNĚ ODOLNÁ VŮČI PLÍSNÍM 

 
 

VÝROBCE 

 
Obchodní jméno:  Microterm Color s.r.o.   
Sídlo:   Březce 719,  783 13 Štěpánov, Česká republika 
Identifikační číslo: 277 75 119 
Telefon:   724 37 57 68 
Technická konzultace: 724 37 57 68 
 
 

VÝROBEK 

 
MAXIPEN penetrační nátěr je extrémně odolný vůči tvorbě a růstu plísní na zdivu.  Je 
určen jako podklad pod termoizolační nátěr  Maxitherm a Maxitherm Silikon.  Zpevňuje 
podkladovou vrstvu zajišťuje její rovnoměrnou nasákavost a eliminuje výskyt plísní na 
zdivu. Paropropustný. Vhodný pro použití v interiéru i exteriéru. 
 
 

ZPRACOVÁNÍ 

Řeďte vodou v poměru 1:4.  

Aplikujte malířským válečkem, štětkou, příp. stříkáním v jedné vrstvě.  

Před použitím důkladně promíchejte. Naneste v souvislé vrstvě na podklad a nechte 24 
hod. působit (po dobu působení chraňte před deštem).  

Pak aplikujte v několika vrstvách termoizolační antikondenzační nátěry Maxitherm nebo 
Maxitherm Silikon. Aplikujte při teplotách podkladu a vzduchu od + 5°C do +30°C a při 
relativní vlhkosti vzduchu do 80%. Doba schnutí 4 - 6 hod. 

Neaplikujte na přímém slunečním záření, za deště či silného větru. Výrobek nanášejte 
rovnoměrně a bez přerušení. Do výrobku je zakázáno přidávat jiné nátěrové hmoty, 
chemické či jakékoli jiné prostředky. 

Doba schnutí: cca 6 hodin (při. 20 o C, 65% relativní vlhkosti vzduchu). Vysoká vzdušná 
vlhkost či nízké teploty mohou dobu schnutí výrazně prodloužit. Doporučená 
technologická pauza mezi další vrstvou je 24 hod. 

 

POŽADAVKY NA PODKLAD 

 
Podklad musí odpovídat platným normám. Musí být suchý, nosný, pevný, zbavený všech 
nečistot, mastnoty, solných výkvětů, prachu, starých nesoudržných nátěrů, dostatečně 
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vyzrálý, se zbytkovou vlhkostí do max. 4%, nebroušené anhydritové příp. sádrové potěry 
do max. 0,5%. 

 
 

SPOTŘEBA 

 
Spotřeba je závislá na struktuře a nasákavosti podkladu. Doporučujeme ji zjistit pomocí 
zkušebních aplikací. Průměrná spotřeba činí 0,04 kg/m2 
 
 

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ  
 

Pracovní nářadí omyjte vodou bezprostředně po ukončení práce. 
Čištění oděvů provádějte vodou bezprostředně po jejich znečištění. 
 
 

ZÁRUČNÍ DOBA 
 

V originálním uzavřeném obalu si výrobek zachovává své užitné vlastnosti po dobu 12 
měsíců od data výroby. Datum výroby je uvedeno na obalu výrobku. 
 
 

BALENÍ 

 
Výrobek se dodává v nevratných plastových obalech o čisté hmotnosti 1 a 5 kg.  
 
 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné 
rukavice. Při zasažení očí: důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při styku s kůží: pokožku omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při použití dodržujte platné předpisy, normy a směrnice. 
 
 

SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE 

Skladujte při teplotách od + 5° do +25° C. Chraňte před mrazem, slunečním zářením a 
sálavým teplem. Zabraňte úniku do vody, kanalizace, na zem.  Použité obaly a 
nespotřebované zbytky výrobku likvidujte v souladu s platnou legislativou. 

 
 
 
 
 
Toto vydání ze dne 12.3.2017 ruší veškerá vydání předchozí. 


