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Spoločnosť Maxima je rodinná firma založená v roku 1990 ako obchod s farbami. Po zistení, že na
trhu nie je dostatočná ponuka vysokokvalitných vnútorných farieb, v roku 1994 sa rodina rozhodla
začať s ich výrobou. Ich rozvíjajúca sa fabrika začala výrobkom Maxipol, ktorý túto spoločnosť urobil
známou a rozpoznateľnou.
Začiatky boli veľmi skromné. Denná kapacita bola 5 ton. Dnes má spoločnosť Maxima dennú kapacitu 1000 ton hotových výrobkov s portfóliom produktov, ktoré ponúkajú riešenia pre všetky dokončovacie práce v stavebníctve.
Vášeň pre zdokonaľovanie existujúcich produktov a objavovanie nových technológií, venovanie sa
zákazníkom a ich potrebám, presvedčenie, že kvalita je jediným imperatívom pri zaobchádzaní s receptúrou, výrobou a distribúciou produktov, priviedli spoločnosť Maximu medzi najúspešnejšie firmy
v tomto regióne v oblasti výroby materiálov pre dokončovacie práce v stavebníctve.
Najväčšia hodnota, ktorá charakterizuje Maximu, sú verní zákazníci, ktorí uznávajú úsilie spoločnosti
zabezpečiť čo najlepší pomer kvality a ceny. Vďačnou odmenou za vynaložené úsilie pre spoločnosť
Maxima sú jej zákazníci a ich dôvera v túto značku.
Ďakujeme Vám za to!
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PENETRÁCIE

MAXIKRIL

®

Vlastnosti a použitie: MAXIKRIL je akrylátový
primer určený na impregnáciu rôznych podkladov (tehla, betón, vláknocementové podklady
a pod.), pred aplikáciou disperzívnych farieb a
dekoratívnych omietok. MAXIKRIL sa ľahko aplikuje, rýchlo schne a kvalitne impregnuje povrch.
Natreté povrchy sú vyrovnané, rovnomerne
vyfarbené, menej absorbujú, majú zlepšenú
adhéziu dokončovacích materiálov a znižujú
ich spotrebu. Suchý náterový film je bezfarebný.
MAXIKRIL nepoužívať, ak sa v dokončovacích
prácach aplikujú materiály na silikátovej a
silikónovej báze.
Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, zbavený prachu, mastnôt, zvetralých
častí a starých náterov. Pred použitím MAXIKRIL
riediť vodou v pomere 1:3. Aplikáciu vykonávať
valčekom, štetkou alebo striekacím strojom, v
jednej vrstve. Doba schnutia, za optimálnych
podmienok, je min. 6 hodín. Po použití pracovné
náradie ihneď umyť vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je od +10°C do +30°C. Nesmie sa
používať pod +5°C, ako ani pri silnom slnku,
vetre, hmle a daždi.
Spotreba: Od 50-75ml/m², v závislosti od drsnosti a savosti podkladu.
Trvanlivosť a skladovanie: 18 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote od +5°C do +25°C,
chránené pred priamym slnečným svetlom.

MAXIKRIL
Concentrate

MAXIKRIL
Hidrosol

Vlastnosti a použitie: MAXIKRIL Concentrate
je akrylátový primer určený na impregnáciu
rôznych podkladov (tehla, betón, vláknocementové podklady a pod.), pred aplikáciou
disperzívnych farieb a dekoratívnych fasádnych
omietok. MAXIKRIL Concentrate sa ľahko
aplikuje, rýchlo schne a kvalitne impregnuje
podklad. Natreté povrchy sú vyrovnané, menej
absorbujú, majú zlepšenú adhéziu dokončovacích materiálov a znižujú ich spotrebu.
Suchý náterový film je bezfarebný. MAXIKRIL
Concentrate nepoužívať, ak sa v dokončovacích
prácach používajú materiály na silikátovej alebo
silikónovej báze.

Vlastnosti a použitie: MAXIKRIL Hidrosol je
špeciálny akrylátový hĺbkový náter, určený na impregnáciu hladkých minerálnych a betónových
vonkajšich a vnútorných plôch, ako aj sadrokartónových dosiek. Zvlášť sa odporúča pri menej
pevných povrchoch, pred nanesením farieb a
dekoratívnych omietok. Hlboko penetruje do
podkladu, vyrovnáva ho, upevňuje, zvyšuje jeho
odolnosť proti vode, zlepšuje adhéziu dokončovacích materiálov a znižuje ich spotrebu.
MAXIKRIL Hidrosol nepoužívať ak sa v dokončovacách prácach aplikujú materiály na silikátovej
alebo silikónovej báze.

®

Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, zbavený prachu, mastnôt, zvetralých
častí a starých náterov. Pred použitím MAXIKRIL
Concentrate riediť vodou v pomere 1:9. Aplikáciu
vykonávať valčekom, štetkou alebo striekacím
strojom, v jednej vrstve. Doba schnutia, za optimálnych podmienok, je min. 6 hodín. Po použití
pracovné náradie ihneď umyť vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota +10°C do +30°C. Nesmie sa používať
pod +5°C, ako ani pri silnom slnku, vetre, hmle
a daždi.
Spotreba: Od 20-30ml/m², v závislosti od drsnosti a savosti podkladu.
Trvanlivosť a skladovanie: 18 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote od +5°C do +25°C,
chránené pred priamym slnečným svetlom.

Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, zbavený prachu, mastnôt, zvetralých
častí a starých náterov. Pred použitím MAXIKRIL
Hidrosol riediť vodou v pomere 1:5. Aplikáciu
vykonávať valčekom, štetkou alebo striekacím
strojom, v jednej vrstve. Doba schnutia, za optimálnych podmienok, je min. 6 hodín. Po použití
pracovné náradie ihneď umyť vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je od +10°C do +30°C. Nesmie sa
používať pod +5°C, ako ani pri slinom slnku,
vetre, hmle a daždi.
Spotreba: Od 40-50ml/m², v závislosti od drsnosti a savosti podkladu.
Trvanlivosť a skladovanie: 18 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote od +5°C do +25°C,
chránené pred priamym slnečným svetlom.
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®

MAXIKRIL
Block

®

Vlastnosti a použitie: MAXIKRIL Block je
akrylátový primer na blokádu, respektíve izoláciu
škvŕn, ktoré sú rozpustné vo vode, ako sú škvrny
od tabakového dymu, sadze, škvŕn zapríčinených premokaním strechy alebo povodňami.
MAXIKRIL Block sa nanáša na suché a čisté, omietnuté, gletované povrchy a sadrokartónové dosky v interiéroch. MAXIKRIL Block nie je účinný,
ak sú povrchy, ktoré sú znečistené predbežne
ošetrované podobnými prostriedkami, ktoré nie
sú na vodnej báze.
Spôsob aplikácie: Podklad musí byť tvrdý,
suchý, únosný, zbavený prachu, mastnôt,
zvetralých častí a starých náterov. Pred použitím
MAXIKRIL Block riediť vodou v pomere 1:3.
Aplikáciu vykonávať štetkou, valčekom alebo
striekacím strojom, v jednej vrstve. Doba schnutia, za optimálnych podmienok, je min. 24
hodín. Povrchy ošetrené MAXIKRIL Blockom po
vyschnutí záväzne natrieť disperzívnou farbou
MAXIDIS alebo ULTRADIS, v súlade s pokynmi
výrobcu. Po použití pracovné náradie ihneď
umyť vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna pracovná
teplota je medzi +10°C do +30°C. Nesmie sa
používať pod +5°C.
Spotreba: Od 50-75ml/m², v závislosti od drsnosti a savosti podkladu.
Trvanlivosť a skladovanie: 18 mesiacov od
dátumu výroby uvedeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote od +5°C do +25°C,
chránené pred priamym slnečným svetlom.

MAXIKRIL
Ceramic

MAXIKRIL
Contact

®

Vlastnosti a použitie: MAXIKRIL Ceramic je
akrylátový primer určený na impregnáciu
absorbujúcich a neabsorbujúcich problematických povrchov (glazované dlaždice,
betón, kameň, terazzo, sadrokartónové dosky,
plynobetónové prvky, sadrové, vápenné a
cementové strojové malty), pred nanesením
lepidla a vyrovnávacej hmoty. MAXIKRIL
Ceramic sa ľahko aplikuje, rýchlo schne a
kvalitne impregnuje podklad, má veľmi vysokú
vodoodpudivosť a adhéznosť. Natreté povrchy
sú vyrovnané, nenasiakavé a zlepšujú adhéziu
lepidiel. MAXIKRIL Ceramic nepoužívať ako
primer na farby a dekoratívne omietky.
Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, zbavený prachu, mastnôt, zvetralých
častí a starých náterov. Pred použitím MAXIKRIL
Ceramic riediť vodou v pomere 1:3, pre veľmi
nasiakavé podklady použiť neriedený produkt.
Aplikáciu vykonávať štetkou, valčekom alebo
striekacím strojom, v jednej vrstve. Doba schnutia, za optimálnych podmienok, je min. 8 hodín.
Po použití pracovné náradie ihneď umyť vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna pracovná
teplota je medzi +10°C do +30°C. Nesmie sa
používať pod +5°C, ako aj pri silnom slnku, vetre,
hmle a daždi.
Spotreba: Od 30-150ml/m², v závislosti od
riedenia, drsnosti a savosti podkladu.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote od +5°C do +25°C,
chránené pred priamym slnečným svetlom.

Vlastnosti a použitie: MAXIKRIL Contact je
hrubý akrylátový základný náter mikroarmovaný
syntetickými vláknami a plnený kremenným
zrnom. Používa sa na grundovanie podkladov pred aplikáciou strojových omietok, ako
adhézny most. MAXIKRIL Contact vyrovnáva
savosť a zdrsňuje podklad, čo umožňujúce
lepšiu priľnavosť neskôr aplikovaného materiálu.
Nanáša sa na hladké betónové povrchy, pred
nanášaním sadrových a vápennocementových
MAXIMAL strojových omietok.
Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, zbavený prachu, mastnôt, zvetralých
častí a starých náterov. Pred použitím MAXIKRIL
Contact premiešať a ako taký je pripravený
na použitie. Aplikáciu vykonávať valčekom,
štekou alebo striekacím strojom, na striekanie v
jednej vrstve, pričom, ak je to potrebné, môže
byť riedený vodou do 10%. Doba schnutia, za
optimálnych podmienok, je min. 12 hodín. Po
použití pracovné náradie ihneď umyť vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je od +10°C do +30°C. Nesmie sa
používať pod +5°C, ako ani pri silnom slnku, vetre, hmle a daždi. Čerstvo natreté plochy ochrániť
po dobu aspoň 12 hodín od vonkajších vplyvov.
Spotreba: Asi 160-200g/m², v závislosti od
drsnosti a savosti podkladu.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote od +5°C do +25°C,
chránené pred priamym slnečným svetlom.
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®

PENETRÁCIE

MAXISIL SN

MAXISIL ST

Vlastnosti a použitie: MAXISIL SN je silikónový
primer určený na impregnáciu cementových
a cementovápenných fasádnych podkladov,
pred nanášaním silikónových farieb. MAXISIL
SN sa ľahko aplikuje a kvalitne impregnuje
podklad. Natreté povrchy sú vyrovnané,
rovnomerne vyfarbené, menej absorbujú, majú
zlepšenú adhéziu dokončovacích materiálov a
znižujú ich spotrebu.

Vlastnosti a použitie: MAXISIL ST je silikátový
primer určený na impregnáciu cementových
a cementovápenných fasádnych podkladov,
pred nanášaním silikátových farieb. MAXISIL
ST sa ľahko aplikuje a kvalitne impregnuje
podklad. Natreté povrchy sú vyrovnané,
rovnomerne vyfarbené, menej absorbujú, majú
zlepšenú adhéziu dokončovacích materiálov a
znižujú ich spotrebu.

Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý, únosný, zbavený prachu, mastnôt, zvetralých častí
a starých náterov. Pred použitím MAXISIL SN
riediť vodou v pomere 1:1. Aplikáciu vykonávať
valčekom, štetkou alebo striekacím strojom, v
jednej vrstve. Doba schnutia, za optimálnych
podmienok, je min. 12 hodín. Po použití pracovné náradie ihneď umyť vodou.

Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý, únosný, zbavený prachu, mastnôt, zvetralých častí
a starých náterov. Pred použitím MAXISIL ST
riediť vodou v pomere 1:1. Aplikáciu vykonávať
valčekom, štetkou alebo striekacím strojom, v
jednej vrstve. Doba schnutia, za optimálnych
podmienok, je min. 24 hodín. Po použití pracovné náradie ihneď umyť vodou.

Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je od +10°C do +30°C. Nesmie sa
používať pod +5°C, ako ani pri silnom slnku, vetre, hmle a daždi. Čerstvo natreté povrchy chrániť
po dobu aspoň 12 hodín od vonkajších vplyvov.

Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je od +10°C do +25°C. Nesmie sa
používať pod +5°C, ako ani pri silnom slnku, vetre, hmle a daždi. Čerstvo natreté povrchy chrániť
po dobu aspoň 24 hodín od vonkajších vplyvov.

Spotreba: Od 100-150ml/m², v závislosti od
drsnosti a savosti podkladu.

Spotreba: Od 100-150ml/m², v závislosti od
drsnosti a savosti podkladu.

Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote od +5°C do +25°C,
chránené pred priamym slnečným svetlom.

Trvanlivosť a skladovanie: 9 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote od +5°C do +25°C,
chránené pred priamym slnečným svetlom.
Udržovať mimo dosahu detí.

®

®
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ROLOGRUND

®

Vlastnosti a použitie: ROLOGRUND je hrubý
akrylový základný náter mikroarmovaný syntetickými vláknami a plnený kremennýn zrnom.
Používa sa na grundovanie podkladov (minerálne a betónové vonkajšie a vnútorné podklady,
sadrokartónové dosky), pred aplikáciou dekoratívnych omietok, ktoré nie sú na silikátovej
báze. ROLOGRUND zvyšuje drsnosť podkladu,
čo umožňujúce lepšiu priľnavosť dokončovacích
materiálov. Vyrába sa v bielej farbe a môže sa
tónovať v MAXIMIX systéme.
Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, zbavený prachu, mastnôt, zvetralých
častí a starých náterov. ROLOGRUND tónovať
do približného odtieňu záverečnej omietky.
ROLOGRUND aplikovať valčekom alebo štetkou
v jednej vrstve, pričom môže byť riedený vodou
do 10%. Doba schnutia, za optimálnych podmienok, je min. 12 hodín. Po použití pracovné
náradie ihneď umyť vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je od +10°C do +30°C. Nesmie sa
používať pod +5°C, ako ani pri silnom slnku, vetre, hmle a daždi. Čerstvo natreté plochy ochrániť
po dobu aspoň 12 hodín od vonkajších vplyvov.
Spotreba: Od 140-160g/m², v závislosti od
drsnosti a savosti podkladu.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote od +5°C do +25°C,
chránené pred priamym slnečným svetlom.

ROLOGRUND SN

ROLOGRUND ST

Vlastnosti a použitie: ROLOGRUND SN je hrubý
silikónový základný náter mikroarmovaný syntetickými vláknami a plnený kremennýn zrnom.
Používa sa na grundovanie minerálnych podkladov, pred aplikáciou silikonových dekoratívnych
omietok ROLOSIL SN. ROLOGRUND SN zdrsňuje
podklad, respektíve zvyšuje jeho drsnosť, čo
umožňuje lepšiu priľnavosť dokončovacích
materiálov. Vyrába sa v bielej farbe a môže sa
tónovať v MAXIMIX systéme.

Vlastnosti a použitie: ROLOGRUND ST je hrubý
silikátový základný náter mikroarmovaný syntetickými vláknami a plnený kremennýn zrnom.
Používa sa na grundovanie minerálnych podkladov, pred aplikáciou silikátových dekoratívnych
omietok ROLOSIL ST. ROLOGRUND ST zdrsňuje
podklad, respektíve zvyšuje jeho drsnosť, čo
umožňujúce lepšiu priľnavosť dokončovacích
materiálov. Vyrába sa v bielej farbe a môže sa
tónovať v MAXIMIX systéme.

Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, zbavený prachu, mastnôt, zvetralých
častí a starých náterov. ROLOGRUND SN tónovať
do približného odtieňu záverečnej omietky. ROLOGRUND SN aplikovať valčekom alebo štetkou
v jednej vrstve, pričom môže byť riedený vodou
do 10%. Doba schnutia, za optimálnych podmienok, je min. 12 hodín. Po použití pracovné
náradie ihneď umyť vodou.

Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, zbavený prachu, mastnôt, zvetralých
častí a starých náterov. ROLOGRUND ST tónovať
do približného odtieňu záverečnej omietky. ROLOGRUND ST aplikovať valčekom alebo štetkou
v jednej vrstve, pričom môže byť riedený vodou
do 10%. Doba schnutia, za optimálnych podmienok, je min. 24 hodín. Po použití pracovné
náradie ihneď umyť vodou.

Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je od +10°C do +30°C. Nesmie sa
používať pod +5°C, ako ani pri silnom slnku, vetre, hmle a daždi. Čerstvo natreté plochy ochrániť
po dobu aspoň 12 hodín od vonkajších vplyvov.

Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je od +10°C do +25°C. Nesmie sa
používať pod +8°C, ako ani pri silnom slnku, vetre, hmle a daždi. Čerstvo natreté plochy ochrániť
po dobu aspoň 24 hodín od vonkajších vplyvov.

Spotreba: Od 140-160g/m², v závislosti od
drsnosti a savosti podkladu.

Spotreba: Od 140-160g/m², v závislosti od
drsnosti a savosti podkladu.

Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote od +5°C do +25°C,
chránené pred priamym slnečným svetlom.

Trvanlivosť a skladovanie: 9 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote od +5°C do +25°C,
chránené pred priamym slnečným svetlom.
Uchovávať mimo dosahu detí.

®

®
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GLETOLIN G
®

Vlastnosti a použitie: GLETOLIN G je pastovitá
hmota na báze akrylátu, určená na gletovanie
vnútorných, omietnutých povrchov stien, ako aj
sadrokartónových dosiek. GLETOLIN G sa vyznačuje výnimočnou belosťou, ľahkosťou aplikácie
a spracovateľnosťou. Vyhladené povrchy, ktoré
sú úplne suché, možno farbiť všetkými druhmi
disperzívnych farieb.
Način rada: GLETOLIN G je pripravený na
aplikáciu. Povrchy stien musia byť únosné,
zbavené prachu, mastnôt a iných nečistôt. Pred
aplikáciou GLETOLIN G, povrchy grundovať
vhodným MAXIKRIL podkladom, v závislosti od
stavu povrchu. GLETOLIN G aplikovať na povrchy stien pomocou oceľovej murárskej lyžice
alebo nerezovým maliarským hladidlom. Môže
sa aplikovať aj strojovo, pričom ho treba riediť
trochou vody. Po vyschnutí každú vrstvu treba
dobre vybrúsiť brúsnym papierom. Doba schnutia, pred aplikáciou ďalšej vrstvy, respektíve
pred brúsením, za optimálnych podmienok, je
min. 12 hodín. Odporúčaná maximálna celková
hrúbka vrstvy je do 3mm. Ihneď po použití
pracovné náradie umyť vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +30°C. Nesmie sa používať
pod +5°C.
Spotreba: 1.5-2.0kg/m², v závislosti od drsnosti
povrchu.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom a nepoškodenom obale, pri
teplote +5°C až +25°C, chránené pred priamym
vplyvom slnečných lúčov.
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VYROVNÁVACIE HMOTY

GLETOLIN

GLETOLIN Bio

GLETOLIN M

Vlastnosti a použitie: GLETOLIN je prášková
hmota na gletovanie vnútorných, omietnutých
povrchov stien, ako aj sadrokartónových dosiek.
GLETOLIN sa vyznačuje výnimočnou belosťou, ľahkosťou aplikácie a spracovateľnosťou.
Vyhladené povrchy, ktoré sú úplne suché, možno
farbiť všetkými druhmi disperzívnych farieb.

Vlastnosti a použitie: GLETOLIN Bio je prášková
hmota na gletovanie vnútorných, omietnutých
povrchov stien, ako aj sadrokartónových dosiek.
GLETOLIN Bio sa vyznačuje ľahkosťou aplikácie
a spracovateľnosťou. Vyhladené povrchy, ktoré
sú úplne suché, možno farbiť všetkými druhmi
disperzívnych farieb.

Spôsob aplikácie: GLETOLIN 25kg pridať do
10l vody a miešať kým nevznikne homogénna
hmota bez hrudiek. Počkať 15 minút, a potom
znovu intenzívne miešať. Takto pripravená hmota je pripravená na inštaláciu a musí byť spotrebovaná po dobu 24 hodín. Povrchy stien musia
byť únosné, zbavené prachu, mastnôt a iných
nečistôt. Pred aplikáciou hmoty GLETOLIN, povrchy grundovať vhodným MAXIKRIL podkladom,
v závislosti od stavu povrchu. Pripravenú hmotu
aplikovať na povrchy stien pomocou oceľovej
murárskej lyžice alebo nerezovým maliarským
hladidlom. Po vyschnutí každú vrstvu treba
dobre vybrúsiť brúsnym papierom. Doba schnutia, pred aplikáciou ďalšej vrstvy, respektíve
pred brúsením, za optimálnych podmienok, je
min. 12 hodín. Odporúčaná maximálna celková
hrúbka vrstvy je do 5mm. Ihneď po použití
pracovné náradie umyť vodou.

Spôsob aplikácie: GLETOLIN Bio 25kg pridať do
10l vody a miešať kým nevznikne homogénna
hmota bez hrudiek. Počkať 15 minút, a potom
znovu intenzívne miešať. Takto pripravená hmota
je pripravená na inštaláciu a musí byť spotrebovaná po dobu 24 hodín. Povrchy stien musia
byť únosné, zbavené prachu, mastnôt a iných
nečistôt. Pred aplikáciou GLETOLIN Bio, povrchy
grundovať vhodným MAXIKRIL podkladom, v
závislosti od stavu povrchu. Pripravenú hmotu
aplikovať na povrchy stien pomocou oceľovej
murárskej lyžice alebo nerezovým maliarským
hladidlom. Po vyschnutí každú vrstvu treba dobre vybrúsiť brúsnym papierom. Doba schnutia,
pred aplikáciou ďalšej vrstvy, respektíve pred
brúsením, za optimálnych podmienok, je min. 12
hodín. Odporúčaná maximálna celková hrúbka
vrstvy je do 5mm. Ihneď po použití pracovné
náradie umyť vodou.

Vlastnosti a použitie: GLETOLIN M je
prášková hmota určená na strojové gletovanie
vnútorných, omietnutých povrchov stien, ako aj
sadrokartónových dosiek. GLETOLIN M sa vyznačuje výnimočnou belosťou, ľahkosťou aplikácie
a spracovateľnosťou. Vyhladené povrchy, ktoré
sú úplne suché, možno farbiť všetkými druhmi
disperzívnych farieb.

Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +30°C. Nesmie sa používať
pod +5°C.

Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +30°C. Nesmie sa používať
pod +5°C.

Spotreba: 0.9-1.5kg/m², v závislosti od drsnosti
povrchu.

Spotreba: 0.9-1.5kg/m², v závislosti od drsnosti
povrchu.

Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom a nepoškodenom obale, v suchom a
vetranom priestore.

Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom a nepoškodenom obale, v suchom a
vetranom priestore.

®

®

®

Spôsob aplikácie: GLETOLIN M dávkovať
do stroja, naštartovať a vykonať zlaďovanie
potrebného množstva vody a rýchlosti miešania.
Hotová hmota vo výstupnej dýze injekčnej striekačky musí byť vhodnej hustoty. Povrchy stien
musia byť únosné, zbavené prachu, mastnôt
a iných nečistôt. Pred aplikáciou GLETOLIN M,
povrchy grundovať vhodným MAXIKRIL podkladom, v závislosti od stavu povrchu. Zvyčajne sa
aplikuje v dvoch vrstvách. Po vyschnutí každú
vrstvu treba dobre vybrúsiť brúsnym papierom.
Doba schnutia, pred aplikáciou ďalšej vrstvy,
respektíve pred brúsením, za optimálnych podmienok, je min. 12 hodín. Odporúčaná maximálna celková hrúbka vrstvy je do 5mm. Ihneď po
použití pracovné náradie umyť vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +30°C. Nesmie sa používať
pod +5°C.
Spotreba: 0.9-1.5kg/m², v závislosti od drsnosti
povrchu.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom a nepoškodenom obale, v suchom a
vetranom priestore.
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VYROVNÁVACIE HMOTY

GLETOLIN S

GLETOLIN DS

SAMOLIV

Vlastnosti a použitie: GLETOLIN S je prášková
hmota na báze bieleho cementu, plnív a
špeciálnych prísad, určená na gletovanie
betónových a omietnutých vonkajších a
vnútorných povrchov stien. GLETOLIN S
sa vyznačuje ľahkosťou aplikácie a spracovateľnosťou. Vyhladené povrchy, ktoré sú
úplne suché, možno farbiť všetkými druhmi
disperzívnych farieb v interiéroch, respektíve
fasádnych farieb pri fasádnych povrchoch.

Vlastnosti a použitie: GLETOLIN DS je prášková
hmota na báze bielého cementu, na gletovanie vnútorných, omietnutých povrchov stien,
ako aj sadrokartónových dosiek. GLETOLIN DS
sa vyznačuje ľahkosťou aplikácie a spracovateľnosťou. Vyhladené povrchy, ktoré sú
úplne suché, možno farbiť všetkými druhmi
disperzívnych farieb.

Vlastnosti a použitie: SAMOLIV je cementová
samonivelačná hmota určená na vyrovnanie
betónových podláh v interiéroch. Vhodná je na
použitie v miestnostiach s podlahovým kúrením,
pred inštaláciou podlahových obkladov (PVC
podlah, laminátov, parkiet, keramických dláždic...). Po vytvrdnutí sa dostáva jemný hladký
povrch. Nanáša sa v tenkej vrstve, maximálnej
hrúbky 8mm. V prípade, že budete potrebať
hrubšiu vrstvu, nanášanie zopakovať, ale iba
na vysušenú vrstvu. SAMOLIV nie je určený ako
záverečná vrstva po ktorej možno chodiť.

®

Spôsob aplikácie: GLETOLIN S 25kg pridať do
9l vody a miešať kým nevznikne homogénna
hmota bez hrudiek. Počkať 15 minút, a potom
znovu intenzívne miešať. Takto pripravená
hmota je pripravená na inštaláciu a musí byť
spotrebovaná po dobu 2 hodín. Povrchy stien
musia byť únosné, zbavené prachu, mastnôt
a iných nečistôt. Pred aplikáciou GLETOLIN S,
povrchy grundovať vhodným MAXIKRIL podkladom, v závislosti od stavu povrchu. Hmota sa
zvyčajne nanáša v dvoch vrstvách, ručne, nerezovým maliarským hladidlom. Doba schnutia,
pred aplikáciou ďalšej vrstvy, respektíve pred
brúsením, za optimálnych podmienok, je min.
24 hodín. Maximálna celková hrúbka dvojvrstvového náteru nesmie presahovať 3mm. Takto
gletované povrchy možno farbiť po 14. dňoch.
Ihneď po použití pracovné náradie umyť vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +30°C. Nesmie sa používať
pod +5°C, ako ani pri silnom slnku, hmle a daždi.
Čerstvo natreté povrchy, za optimálnych podmienok, chrániť pred poveternostnými vplyvmi po
dobu min. 24 hodín.
Spotreba: 1.0-2.0kg/m², v závislosti od drsnosti
povrchu.
Trvanlivosť a skladovanie: 6 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom a nepoškodenom obale, v suchom
a vetranom priestore.

®

Spôsob aplikácie: GLETOLIN DS 25kg pridať do
10l vody a miešať kým nevznikne homogénna
hmota bez hrudiek. Počkať 15 minút, a potom
znovu intenzívne miešať. Takto pripravená hmota je pripravená na inštaláciu a musí byť spotrebovaná po dobu 24 hodín. Povrchy stien musia
byť únosné, zbavené prachu, mastnôt a iných
nečistôt. Pred aplikáciou GLETOLIN DS, povrchy
grundovať vhodným MAXIKRIL podkladom, v
závislosti od stavu povrchu. Pripravenú hmotu
aplikovať na povrchy stien pomocou oceľovej
murárskej lyžice alebo nerezovým maliarským
hladidlom. Po vyschnutí každú vrstvu treba
dobre vybrúsiť brúsnym papierom. Doba schnutia, pred aplikáciou ďalšej vrstvy, respektíve
pred brúsením, za optimálnych podmienok, je
min. 12 hodín. Odporúčaná maximálna celková
hrúbka vrstvy je do 5mm. Ihneď po použití
pracovné náradie umyť vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +30°C. Nesmie sa používať
pod +5°C.
Spotreba: 0.9-1.5kg/m², v závislosti od drsnosti
povrchu.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom a nepoškodenom obale, v
suchom a vetranom priestore.

®

Spôsob aplikácie: SAMOLIV 25kg pridať do
6l vody a miešať kým nevznikne homogénna
hmota bez hrudiek. Počkať 3-5 minút a znovu
intenzívne premiešať. Takto pripravená hmota
je pripravená na inštaláciu a musí byť spotrebovaná po dobu 25 minút. Podklad musí byť
pevný a čistý, zbavený mastnôt a iných nečistôt,
ktoré môžu zabrániť priľnavosti. Vlhkosť povrchu
na ktorý sa aplikuje nesmie byť vyššia ako 3%. Ak
sú na povrchu väčšie diery, vyplniť im KERAMOLom, aj to jeden deň pred aplikáciou SAMOLIV-u.
Pred nanesením SAMOLIV-u, povrchy grundovať
vhodným MAXIKRIL podkladom, v závislosti
od stavu povrchu. Pripravenú hmotu aplikovať
strojovo alebo ručne - rozliatím. Po aplikácii použiť kovovú špachtľu alebo gumové alebo kovové
hladítko, aby sa hmota rovnomerne rozliala.
Po podlahe je možné chodiť po 24. hodinách,
respektíve 48 hodinách, v závislosti od hrúbky
aplikovanej vrstvy. Možnosť ďalšieho spracovania je po 4-5 dňoch.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +30°C. Nesmie sa používať
pod +5°C.
Spotreba: ≈1.4kg/m²/mm.
Trvanlivosť a skladovanie: 6 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom a nepoškodenom obale, v suchom
a vetranom priestore.
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SADROVÉ HMOTY

MAXIFIL JF

MAXIFIL Fix

Vlastnosti a využitie: MAXIFIL Joint Filler je
práškový materiál na báze sadry, s prídavkom
plnív a prísad. Určený je na vyplňovanie škár
medzi sadrokartónovými doskami, s polkruhovými hranami HRAK a šikmými AK pozdlžnými
hranami, s použitím pások (bandáže, sklenené
pásky, papierové pásky). Vyznačuje sa výdatnosťou, dobrou priľnavosťou, pevnosťou, dlhšou
otvorenou dobou spracovania. Môže byť použitý
na vyplnenie poškodení a skrutiek na pripevňovanie SK dosiek, rovnako ako aj na ich lepenie, ak
ide o techniku tenkovrstého lepenia.

Vlastnosti a využitie: MAXIFIL Fix je práškový
materiál na báze sadry, s prídavkom plnív a
prísad. Určený je na lepenie sadrokartónových
dosiek. Vyznačuje sa jednoduchosťou aplikácie,
výdatnosťou, dobrým priľnutím, pevnosťou,
dlhšou otvorenou dobou spracovania.

®

Spôsob aplikácie: MAXIFIL Joint Filler 5kg
pridať do ≈2.3l vody, miešať špachtľou po
vytvorenie homogénnej hmoty bez hrudiek.
Otvorená doba spracovania je asi 40 minút. Pri
spracovaní spojov SK dosiek, spoje očistiť od
prachu a cudzích prímesí. Spoje vyplniť materiálom, a potom vložiť jeden z pásov (bandážny,
sklenený alebo papierový, v závislosti od typu
spoja) a jemne ho zatlačíť do materiálu. Druhú
vrstvu aplikovať na vopred vyschnutý náter. Ak
sa vykonáva lepenie, povrchy očistiť od prachu
a zvetralých častí a grundovať ich vhodným
MAXIKRIL podkladom, v závislosti na stavu povrchu. Materiál aplikovať ozubenou murárskou
lyžicou po okrajoch dosky a uprostred dosky,
vo forme pásov. MAXIFIL Joint Filler nepoužívať
pri zvýšenej vlhkosti vzduchu v miestnosti, ani v
prípade použitia vodoodpudzujúcich SK dosiek.
Na vodoodpudzujúce SK dosky používať výrobok MAXIFIL JFH. Po dokončení práve pracovné
náradie umyť vodou. Ďalšiu povrchovú úpravu
vykonávať po 2-3 dňoch, v závislosti od teploty
a relatívnej vlhkosti vzduchu.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +25°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +5°C.
Spotreba: ≈0.2-0.7kg/m², na výplne spojov, v
závislosti od miesta a typu spoja. ≈1kg/m² na
lepenie sadrokartónových dosiek.

®

Spôsob aplikácie: MAXIFIL Fix 25kg pridať
do ≈8-9l vody a miešať ručným mixérom, po
vytvorenie homogénnej hmoty bez hrudiek.
Otvorená doba spracovania predstavuje cca 40
minút. Povrchy stien musia byť únosné, očistené
od prachu, mastnôt a iných nečistôt. Na lepenie
povrchy treba impregnovať vhodným primerom. Na betónové a hladké povrchy aplikovať
MAXIKRIL Contact, pri zvetralých plochách
používať MAXIKRIL Hidrosol podklad, a pri veľmi
absorpčných povrchoch MAXIKRIL Concetrate.
MAXIFIL Fix aplikovať po okrajoch a v strede SK
dosky v tvare pásky, keď je povrch rovný. Ak je
povrch na ktorú sa kladie SK doska nerovný a
vyžaduje si väčšiu hrúbku lepidla, MAXIFIL Fix na
SK dosky bodkovane aplikovať, v tvare „koláčika“.
Vzdialenosť medzi,,koláčikmi” by mala byť asi
25cm. V prípadel, že sú povrchy veľmi nerovné,
vyrezať prúžky z SK dosiek v šírke 100mm, a
lepiť ich vertikálne na stenu. Ak povrch nie je
nosný, vykonať doplnkove hmoždenie pružiek.
Na postavené pružky, po viazaní lepidla, vykonať
tenkovrstvé lepenie aplikovaním MAXIFIL Fixu
ozubenou muráskou lyžicou. Po ukončenej práci
pracovné náradie umyť vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +25°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +5°C.
Spotreba: ≈2.5-5.0kg/m², v závislosti od typu
lepenia a povrchu na ktorý sa SK lepí.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom a nepoškodenom obale, v
suchom a vetranom priestore.

Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v originálnom a nepoškodenom obale, v
suchom a vetranom priestore.
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MAXIPOL

®

Vlastnosti a využitie: MAXIPOL je ekologická
farba na vnútorné povrchy stien. Vyznačuje sa
výnimočnou belosťou, vysokou krycou schopnosťou, paropriepusnosť a odolnosťou proti
suchému oteru. Vhodná na maľovanie všetkých
druhov suchých a tvrdých podkladov: jemne
omietnutých zvislých a stropných povrchov,
betónov, vlaknocementových povrchov a sadrokartónových dosiek. MAXIPOL možno tónovať
MAXI Colorom alebo MAXIFAS Colorom, ako aj
systémom MAXIMIX.
Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, čistý a bez slabo spojených častí,
prachu, vodorozpustných solí, mastnôt a iných
nečistôt. Starú farbu, ktorá je zle spojená, odstrániť mechanicky. Nerovné povrchy vyrovnať
niektorým z GLETOLIN tmelov na vyhladzovanie
vnútorných stien. Pred farbením, steny impregnovať zodpovedajúcim MAXIKRIL podkladom,
v závislosti od stavu povrchu. MAXIPOL nanášať
štetcom, valčekom alebo striekacím strojom v
dvoch krycích vrstvách. Pričom farbu možno
rozriediť vodou do 40%. Druhú vrstvu aplikovať
po 6. hodinách, respektíve na vopred osušený
náter. Po aplikácii pracovné náradie ihneď umyť
čistou vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +30°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +5°C.
Spotreba: 125-185ml/m² v dvoch vrstvách, v
závislosti od drsnosti a absorbčnosti podkladu.
Trvanlivosť a skladovanie: 18 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote +5°C až +25°C, chránené
pred priamym slnečným svetlom.

MAXIDIS

®

Vlastnosti a využitie: MAXIDIS je interierová,
umývateľná, disperzná farba na báze akrylových
spojív. Dobre priľne na podklad, má výbornú
kryciu schopnosť, vysokú belosť, paropriepusnosť a odolnosť voči vlhkému stieraniu. Používa
sa na ochranu a dekoráciu vnútorných povrchov
z: betónu, nadstavovanej malty, plynobetónu,
azbestocementu, preglejky. MAXIDIS možno
tónovať MAXI Colorom alebo MAXIFAS Colorom,
ako aj systémom MAXIMIX.
Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, čistý a bez slabo spojených častí,
prachu, vodorozpustných solí, mastnôt a iných
nečistôt. Starú farbu, ktorá je zle spojená, odstrániť mechanicky. Nerovné povrchy vyrovnať
niektorým z GLETOLIN tmelov na vyhladzovanie
vnútorných stien. Pred farbením, steny impregnovať zodpovedajúcim MAXIKRIL podkladom,
v závislosti od stavu povrchu. MAXIDIS nanášať
štetcom, valčekom alebo striekacím strojom v
dvoch krycích vrstvách. Pričom farbu možno
rozriediť vodou o 15 až 20%. Druhú vrstvu
aplikovať po 6. hodinách, respektíve na vopred
osušený náter. Po aplikácii pracovné náradie
ihneď umyť čistou vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +30°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +5°C.
Spotreba: 125-185ml/m² v dvoch vrstvách, v
závislosti od drsnosti a absorbčnosti podkladu.
Trvanlivosť a skladovanie: 18 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote +5°C až +25°C, chránené
pred priamym slnečným svetlom.

MAXIDIS F
®

Vlastnosti a využitie: MAXIDIS F je intererová,
umývateľná, disperzná farba na báze akrylových
spojív, mimoriadne odolná voči plesniam
a baktériám. Dobre priľne na podklad, má
výbornú kryciu schopnosť, vysokú belosť, paropriepusnosť a odolnosť voči vlhkému stieraniu.
Náter MAXIDIS F rieši problém plesní vo vlhkých
miestnostiach, ako čo su: pivnica, kuchyňa,
kúpeľňa a pod. MAXIDIS F možno tónovať
MAXI Colorom alebo MAXIFAS Colorom, ako aj
systémom MAXIMIX.
Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, čistý a bez slabo spojených častí,
prachu, vodorozpustných solí, mastnôt a iných
nečistôt. Starú farbu, ktorá je zle spojená,
odstrániť mechanicky. V prípade kontaminácie
povrchu plesňami a riasami, predbežne povrch
ošetriť prostriedkom MAXICID na ničenie rias
a plesní na stene. Nerovné povrchy vyrovnať
niektorým z GLETOLIN tmelov na vyhladzovanie
vnútorných stien. Pred farbením, steny impregnovať zodpovedajúcim MAXIKRIL podkladom,
v závislosti od stavu povrchu. Farbu nanášať
štetcom, valčekom alebo striekacím strojom v
dvoch krycích vrstvách. Pričom farbu možno
rozriediť vodou do 10 až 15%. V záujme zachovania fungicídnych vlastnosti, celkové riedenie
MAXIDIS F disperzie vodou alebo tonermi
nesmie presiahnúť 15%. Druhú vrstvu aplikovať
po 6. hodinách, respektíve na vopred osušený
náter. Po aplikácii pracovné náradie ihneď umyť
čistou vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +30°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +5°C.
Spotreba: 125-185ml/m² v dvoch vrstvách, v
závislosti od drsnosti a absorbčnosti podkladu.
Trvanlivosť a skladovanie: 18 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom
obale, pri teplote +5°C až +25°C, chránené pred
priamym slnečným svetlom.

1|3|5|10|15

0.65|3|5|15

0.65|3|15

litrov

litrov

litrov
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FARBY NA
VNÚTORNÉ
POUŽITIE

MAXILATEX Saten

ULTRADIS

Vlastnosti a použitie: MAXILATEX predstavuje
neškodlivý náter na báze vinylových spojív so
saténovým leskom. Vyznačuje sa mimoriadnou
odolnosťou na umývanie vodou, univerzálnymi
pracími a dezinfekčnými prostriedkami, ako
aj výbornou odolnosťou proti opotrebovaniu.
Odporúča sa na ochranu a dekoráciu vnútorných
stropných a stenových povrchov, ktoré sa často
čistia vodou, ako sú kuchyne a verejné priestory:
nemocníc, materských škôl, škôl a pod., a miestností,
v ktorých je veľká frekvencia ľudí, napr. chodby,
reštaurácie atď. Určený je na ochranu a dekoráciu
vnútorných minerálnych nástenných povrchov,
sadrokartónových dosiek, reliéfnych tapiet zo
sklených vláken... Vyrába sa v bielej farbe a ako
báza na tónovanie v systéme MAXIMIX.

Vlastnosti a využitie: ULTRADIS sa zaraďuje
do prvej triedy kvality vnútorných farieb.
Predstavuje ekologickú, disperznú, umývateľnú
farbu s vysokou krycou schopnosťou, na báze
akrylátu. Má dobrú odolnosť proti nečistotám
a paropriepusnosť. Určený je na ochranu a dekoráciu vnútorných povrchov stien vyrobených
z: betónu, nadstavovanej malty, plynobetónu,
sadrokartónových dosiek, preglejky... Vyrába sa
v bielej farbe a ako báza pre tónovanie podľa
vzorkovníka tónov MAXIMIX.

®

Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, čistý a bez slabo spojených častí, prachu,
vodorozpustných solí, mastnôt a iných nečistôt.
Starú farbu, ktorá je zle spojená a farbu, ktorá nie je
odolná na mokré čistenie, odstrániť mechanicky.
Nerovné povrchy vyrovnať niektorým z GLETOLIN
tmelov na vyhládzanie vnútorných stien. Pred
farbením steny impregnovať zodpovedajúcim
MAXIKRIL podkladom, v závislosti od stavu povrchu.
MAXILATEX nanášať štetcom, krátkosrstým
valčekom alebo striekacím strojom, v dvoch
vrstvách. Farbu možno rozriediť vodou najviac
do 5%. Druhú vrstvu aplikovať po 6 hodinách,
respektíve na vopred osušený náter. Po aplikácii
pracovné náradie ihneď umyť čistou vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je od +10°C do +30°C. Nesmie sa používať
pod +5°C.
Spotreba: 8-9m²/l v dvoch vrstvách, v závislosti od
drsnosti a savosti podkladu, techniky a spôsobu
nanášania.

MAXITON

®

Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, čistý a bez slabo spojených častí,
prachu, vodorozpustných solí, mastnôt a iných
nečistôt. Starú farbu, ktorá je zle spojená, odstrániť mechanicky. Nerovné povrchy vyrovnať
niektorým z GLETOLIN tmelov na vyhladzovanie
vnútorných stien. Pred farbením, steny impregnovať zodpovedajúcim MAXIKRIL podkladom,
v závislosti od stavu povrchu. ULTRADIS sa nanáša štetcom, krátkosrstým valčekom alebo striekacím strojom v dvoch krycích vrstvách. Pričom
farbu možno rozriediť vodou do 15%. Druhú
vrstvu aplikovať po 6. hodinách, respektíve na
vopred osušený náter. Po aplikácii pracovné
náradie ihneď umyť čistou vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +30°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +5°C.
Spotreba: 8-9m²/l v dvoch vrstvách, v závislosti
od drsnosti a absorbčnosti podkladu.
Trvanlivosť a skladovanie: 18 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote +5°C až +25°C, chránené
pred priamym slnečným svetlom.

Trvanlivosť a skladovanie: 18 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom, dobre uzatvorenom a nepoškodenom
obale, pri teplote od +5°C do +25°C, chránený pred
priamym slnečným svetlom.

Vlastnosti a využitie: MAXITON je kvalitná,
umývateľná farba s vysokou krycou schopnosťou,
pripravená na použitie. Vyrobená je na báze
akrylových spojív, oxidu titaničitého, plnív a
špeciálnych prísad. Dobre priľnie na podklad, má
výbornú kryciu schopnosť, paropriepusnosť a
odolnosťou voči vlhkému stieraniu. Vhodná je na
dekoratívnu ochranu vnútorných stien. Vyrába sa v
odtieňoch podľa vzorkovníka tónov MAXITON.
Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, čistý a bez slabo spojených častí,
prachu, vodorozpustných solí, mastnôt a iných
nečistôt. Starú farbu, ktorá je zle spojená, odstrániť mechanicky. Nerovné povrchy vyrovnať
niektorým z GLETOLIN tmelov na vyhladzovanie
vnútorných stien. Pred farbením, steny impregnovať zodpovedajúcim MAXIKRIL podkladom,
v závislosti od stavu povrchu. MAXITON nie je
potrebné riediť vodou lebo sa dodáva vo forme
pripravenej na použitie, treba ho iba dôkladne
premiešať po úplnú homogenizáciu. Nanáša sa
štetcom alebo valčekom. Pri opätovnom farbení
čistých plôch stačí jedna vrstva farby. Ak povrch
neofarbíte vyrovnanou kvalitou náteru alebo ak
chcete dosiahnúť intenzívnejší tón, druhú vrstvu
aplikovať po 6. hodinách, respektíve na vopred
osušený náter. Po aplikácii pracovné náradie
ihneď umyť čistou vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +30°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +5°C.
Spotreba: 125-185ml/m² v dvoch vrstvách, v
závislosti od drsnosti a absorbčnosti podkladu.
Trvanlivosť a skladovanie: 18 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom
obale, pri teplote +5°C až +25°C, chránené pred
priamym slnečným svetlom.

1|2|5|10

1|2|5|10

1|2.5

litrov

litrov

litrov
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®

MAXIDECOR
Oceano

®

Vlastnosti a použitie: MAXIDECOR Oceano je
polotransparentná efektná farba výnimočnej kvality,
vyrobená na báze vodnej disperzie akrylového
spojiva, plniva, špeciálnych aditív a efektných
pigmentov. MAXIDECOR Oceano je umývateľný
náter, dobre paropriepustný, neškodný pre človeka
a okolie. Jednoducho sa nanáša. Určený je na
ochranu a dekoráciu vnútorných povrchov stien,
kde je potrebné vytvoriť efekt, ktorý je unikátny a
zvodný ako morské vlny. Vyrába sa v bázach podľa
vzorkovníka MAXIDECOR Oceano.

0.5|1|3
litrov

Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, čistý a bez slabo spojených častí, prachu,
vodorozpustných solí, mastí a ostatných nečistôt.
Starú farbu, ktorá nie je dobre spojená, treba odstrániť
mechanicky. Nerovné povrchy vyrovnať akrylovou
hmotou na gletovanie GLETOLIN G. Následne možno
naniesť na povrch základný náter MAXIDECOR Primer
Nero, všetko podľa návodu výrobcu. Po vysušení
základného náteru možno naniesť MAXIDECOR
Oceano, ktorý sa dodáva pripravený na použitie, len
ho treba ručne premiešať do úplnej homogenizácie.
MAXIDECOR Oceano rôznych šarží a dátumov výroby
povinne homogenizovať! MAXIDECOR Oceano
nanášať špeciálnou duplo štetkou tak, aby sa jedna
štetka namáčala v jednej farbe a druhá štetka v druhej
farbe. Veľkú pozornosť treba venovať tomu, aby sa
poradie odberu materiálu nezamenilo. Krížovými
pohybmi nanášať materiál tak, aby sa dva odtiene
navzájom neprekrývali. Povrch, na ktorý sa nanáša
MAXIDECOR Oceano, by nemal byť väčší ako 1.5m2
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pri teplote od 15-20°C. Pokiaľ je teplota väčšia treba
zmenšiť povrch nanášania, prípadne nepatrne zväčšiť
keď je naopak teplota nižsia. Keď sa farba čiastočne
vysušila, suchou štetkou znovu prejsť cez nanesený
náter tak, aby pohyblivé častice MAXIDECOR Oceano
vytvorili efekt, ktorý pripomína morské vlny. Po
použití náradie umyť vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková teplota
je od +10°C do +25°C. Nesmie sa používať pod +5°C.
Spotreba: 12-14m2/l, v závislosti od drsnosti a
absorpcie povrchu, technike a spôsobu nanášania.
Dátum spotreby a skladovanie: 18 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom, dobre uzatvorenom a nepoškodenom
obale, pri teplote od +5°C do +25°C, chránené pred
priamym slnečným žiarením.

DEKORATÍVNE
TECHNIKY

MAXIDECOR
Marmorino

®

Vlastnosti a použitie: MAXIDECOR Marmorino je
efektná dekoratívna omietka výnimočnej kvality,
vyrobená na báze vodnej disperzie akrylového spojiva,
obzvlášť selektovaných agregátov, špeciálnych
aditív a pigmentov. MAXIDECOR Marmorino vytvára
výnimočne umývateľný náter, dobre paropriepustný,
neškodný pre človeka a okolie. Určený je na ochranu
a dekoráciu vnútorných povrchov stien, kde je
potrebné vytvoriť efekt, ktorý poskytuje umelecký a
historický vzhľad. Môže sa tónovať podľa vzorkovníka
MAXIDECOR Marmorino.

1|5|15
kg

Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, čistý a bez slabo spojených častí, prachu,
vodorozpustných solí, mastí a ostatných nečistôt.
Starú farbu, ktorá nie je dobre spojená, treba odstrániť
mechanicky. Nerovné povrchy vyrovnať akylátovou
hmotou na gletovanie GLETOLIN G. Po pripravení
povrchov možno nanášať MAXIDECOR Marmorino,
ktorý sa dodáva pripravený na použitie, len ho treba
rozmiešať do úplnej homogenizácie. MAXIDECOR
Marmorino tónovaný v MAXIMIX systéme a
MAXIDECOR Marmorino rôznych šarží a dátumov
výroby povinne homogenizovať! Prvý náter naniesť
štandardnou inox murárskou lyžicou, v hrúbke od
približne 1mm cez celý povrch tak, aby sa dosiahol čo
najrovnejší povrch. Murársku lyžicu držať pod uhlom
od ≈15°. Nanesený materiál pred ďalším spracovaním
sušiť min. 6 hodín pri teplote od 20°C. Aby bol
povrch čo najrovnejší, po vysušení sa môže vybrúsiť
brúsnym papierom zrnitosti 600 alebo 800. Po
vybrúsení treba povrch očistiť od prachu. Druhý náter

Ďalšie informácie nájdete v technickom liste!
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naniesť s lichobežníkovou inox murárskou lyžicou
so zaoblenými hranami alebo špachtľou. Materiál
nanášať krížovými pohybmi cez predošlý náter tak,
aby ho čiastočne prekrýval. Pozornosť treba venovať
tomu, aby sa pri nanášaní materiálu hrany nánosu
čiastočne prekrývali (fáza „bodkovania“). Murársku
lyžicu držať pod uhlom od ≈30°. Ďalšie spracovanie
je možné po min. 12 hodinách pri teplote od 20°C.
Tretí náter naniesť lichobežníkovou inox murárskou
lyžicou so zaoblenými hranami alebo špachtľou tak,
aby sa materiál nanášal rovnakým spôsobom ako aj
pri nanášaní druhého náteru, no v tomto prípade
naniesť materiál na miesta, kde nie je nanesený
druhý náter ale takisto tak, aby hrany nového nánosu
prechádzali cez nanesený druhý náter. Murársku lyžicu
držať pod uhlom od ≈45°. Po min. 24 hodinách pri
teplote od 20°C možno pristúpiť k brúseniu celkovej
plochy brúsnym papierom zrnitosti 1000, avšak
jemným tlakom. Po brúsení treba povrch očistiť od
prachu a pristúpiť k vyhladeniu materiálu použitím
lichobežníkovej inox murárskej lyžice. K dosiahnutiu
ešte lepšieho vzhľadu sa odporúča, aby sa hrany
murárskej lyžice jemne vybrúsili brúsnym papierom
1000. V tom prípade treba hrany očistiť od prachu,
ktorý sa vytvoril pri brúsení hrán. Materiál vyhladiť
použitím silného ale jednotného a kontrolovaného
tlaku. Postupom vyhladzovania sa zdôrazňuje lesk a
žiarivosť materiálu. Po vyhladení materiálu sa môže
naniesť MAXIDECOR Natural Vax, všetko v súlade s
pokynmi výrobcu. Tým sa dosiahne dodatočný lesk
a ešte lepšia umývateľnosť materiálu. Po použití
pracovné náradie ihneď umyť vodou.
Spotreba: 2-3m²/kg, v závislosti od drsnosti a
absorpcie povrchu, technike a spôsobu nanášania.

DEKORATÍVNE
TECHNIKY
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MAXIDECOR
Sahara

®

Vlastnosti a využitie: MAXIDECOR Sahara je
efektná farba vynikajúcej kvality, vyrobená na
báze vodnej disperzie akrýloveho spojiva, plniva,
špeciálnych prísad a efektných pigmentov.
MAXIDECOR Sahara je umývateľný náter s dobrou paropriepusnosťou, neškodný pre čoveka a
prostredie, jednoducho sa aplikuje. Určený je na
ochranu a dekoráciu vnútorných povrchov stien,
pri ktorých je potrebné dosiahnutie vzrušujúceho a dynamického efektu. Može sa tónovať v
systéme MAXIMIX podľa vzorkovníka tónov
MAXIDEKOR Sahara.
Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, čistý a bez slabo spojených častí,
prachu, vodorozpustných solí, mastnôt a iných
nečistôt. Starú farbu, ktorá je zle spojená, od-

MAXIDECOR
Nova Era

®

Vlastnosti a využitie: MAXIDECOR Nova Era je
polotransparentná účinná farba, vyrobená na
báze vodnej disperzie akrýloveho spojiva, plniva,
špeciálnych prísad a pigmentov, obohatená
osobitnými akrylovými perlami. MAXIDECOR
Nova Era je umývateľný náter s dobrou paropriepusnosťou, neškodný pre čoveka a prostredie,
jednoducho sa aplikuje. Určený je na ochranu
a dekoráciu vnútorných povrchov stien, pri
ktorých je potrebné dosiahnutie antického
vzhľadu. Može sa tónovať v systéme MAXIMIX
podľa vzorkovníka tónov MAXIDEKOR Nova Era.
Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, čistý a bez slabo spojených častí, prachu,
vodorozpustných solí, mastnôt a iných nečistôt.
Starú farbu, ktorá je zle spojená, odstrániť mecha-

MAXIDECOR
Antica

®

Vlastnosti a využitie: MAXIDECOR Antica je
polotransparentná účinná farba, vyrobená na
báze vodnej disperzie akrylového spojiva, plniva,
špeciálnych prísad a pigmentov, obohatená
osobitnými akrylovými perlami. MAXIDECOR
Antica je umývateľný náter s dobrou paropriepusnosťou, neškodný pre čoveka a prostredie,
jednoducho sa aplikuje. Určený je na ochranu
a dekoráciu vnútorných povrchov stien, pri
ktorých je potrebné dosiahnutie antického
vzhľadu. Može sa tónovať v systéme MAXIMIX
podľa vzorkovníka tónov MAXIDEKOR Antica.
Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, čistý a bez slabo spojených častí, prachu,
vodorozpustných solí, mastnôt a iných nečistôt.
Starú farbu, ktorá je zle spojená, odstrániť mecha-

strániť mechanicky. Nerovné povrchy vyrovnať
akrylovým tmelom GLETOLIN G. Potom na
povrch aplikovať biely ULTRADIS, tónovaný v
približnom odtieni dokončovacieho materiálu,
podľa pokynov výrobcu. Po vysušení ULTRADISU,
aplikovať MAXIDECOR Sahara, ktorá sa dodáva vo
forme pripravenej na použitie, treba ju iba ručne
premiešať aby sa dosiahla úplná homogenizácia.
MAXIDECOR Sahara tónovaný v MAXIMIX
systéme a MAXIDECOR Sahara odlišných šarží a
dátumov výroby povinne treba homogenizovať! Technika aplikácie 1#-MAXIDECOR Saharu
v menších množstvách postupne aplikovať v
jednej vrstve, ťahmi štetca všetkými smermi, na
povrchu 1-2m². Za optimálnych podmienok, 5 až
10 minút po aplikácii, znovu potiahnúť suchým
štetcom cez aplikovaný materiál, voľne sa,,hrajúc”
s piesočnatou časťou, aby sme dosiahli konečný
vzhľad a odstránili prípadné stopy štetca. Techni-

nicky. Nerovné povrchy vyrovnať akrylovým
tmelom GLETOLIN G. Potom na povrch aplikovať
biely ULTRADIS, podľa pokynov výrobcu. Po
vysušení ULTRADISU, aplikovať MAXIDECOR
Nova Era, ktorá sa dodáva vo forme pripravenej
na použitie, treba ju iba ručne premiešať aby
sa dosiahla úplná homogenizácia. MAXIDECOR
Nova Era tónovaný v MAXIMIX systéme a
MAXIDECOR Nova Era odlišných šarží a dátumov
výroby povinne treba homogenizovať! Materiál
sa v menších množstvách postupne aplikuje v
jednej vrstve, ťahmi štetca všetkými smermi, na
ploche 1-2m². Za optimálnych podmienok, 5
až 10 minút po aplikácii, potiahnúť plastovým
vejárom cez aplikovaný materiál, aby sme rozbili
akrylové perly a dosiahli konečný vzhľad.

ka aplikácie 2#-materiál v menších množstvách
postupne aplikovať v jednej vrstve, šikmými, vertikálnymi alebo horizontálnými ťahmi štetca, na
povrchu 1-2m². Za optimálnych podmienok, 5 až
10 minút po aplikácii, znovu potiahnúť suchým
štetcom cez aplikovaný materiál, opačnými
pohybmi od predchádzajúcich, aby sme dosiahli
konečný vzhľad.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +25°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +5°C.
Spotreba: 7-9ml/m² v závislosti od drsnosti a
absorbčnosti podkladu, techník a spôsobu aplikácie.
Trvanlivosť a skladovanie: 18 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote +5°C až +25°C, chránené
pred priamym slnečným svetlom.

Spotreba: 7-8ml/m² v závislosti od drsnosti a
absorbčnosti podkladu, techník a spôsobu aplikácie.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote +5°C až +25°C, chránené
pred priamym slnečným svetlom.

Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +25°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +5°C.

nicky. Nerovné povrchy vyrovnať akrylovým
tmelom GLETOLIN G. Potom na povrch aplikovať
biely ULTRADIS, podľa pokynov výrobcu. Po
vysušení ULTRADISU, aplikovať MAXIDECOR
Anticu, ktorá sa dodáva vo forme pripravenej na
použitie, treba ju iba ručne premiešať aby sa dosiahla úplná homogenizácia. MAXIDECOR Antica
tónovaný v MAXIMIX systéme a MAXIDECOR
Antica odlišných šarží a dátumov výroby povinne
treba homogenizovať! Materiál sa v menších
množstvách postupne aplikuje v jednej vrstve,
ťahmi štetca všetkými smermi, na ploche 1-2m².
Za optimálnych podmienok, 5 až 10 minút po
aplikácii, potiahnúť plastovým vejárom cez aplikovaný materiál, aby sme rozbili akrylové perly a
dosiahli konečný vzhľad.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +25°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +5 °C.
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Spotreba: 7-8ml/m² v závislosti od drsnosti a
absorbčnosti podkladu, techník a spôsobu aplikácie.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote +5°C až +25°C, chránené
pred priamym slnečným svetlom.

DEKORATÍVNE
TECHNIKY

MAXIDECOR
Velvet

®

Vlastnosti a použitie: MAXIDECOR Velvet je efektná
farba výnimočnej kvality, vyrobená na báze vodnej
disperzie akrylového spojiva, plniva, špeciálnych
aditív a efektných pigmentov. MAXIDECOR Velvet je
umývateľný náter, dobre paropriepustný, neškodný
pre človeka a okolie. Jednoducho sa nanáša.
Určený je na ochranu a dekoráciu vnútorných
povrchov stien, kde je potrebné vytvoriť
decentný efekt, sofistikovaný ako hodváb. Môže
sa tónovať v MAXIMIX systéme podľa vzorkovníka
MAXIDECOR Velvet.

1|3
litrov

Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, čistý a bez slabo spojených častí,
prachu, vodorozpustných solí, mastí a ostatných
nečistôt. Starú farbu, ktorá nie je dobre spojená,
treba mechanicky odstrániť. Nerovné povrchy
vyrovnať akrylovou hmotou na gletovanie
GLETOLIN G. Následne na povrch naniesť základný
náter MAXIDECOR Smooth Primer tónovaný v
približnom odtieni konečného materiálu, všetko
podľa návodu výrobcu. Po vysušení základného
náteru treba naniesť MAXIDECOR Velvet, ktorý sa
dodáva už pripravený na použitie, len ho treba
ručne premiešať do úplnej homogenizácie.
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MAXIDECOR Velvet tónovaný v MAXIMIX systéme
a MAXIDECOR Velvet rôznych šarží a dátumov
výroby povinne homogenizovať! Materiál
najprv naniesť štetkou v jednej vrstve, krížovými
pohybmi tak, aby sa náter pripravil na ďalšie
spracovanie. Pokiaľ je nanesený materiál ešte
stále čerstvý, s nerezovou oceľovou alebo
plastovou murárskou lyžicou so zaoblenými
hranami treba vytvoriť zodpovedajúci efekt.
Murárska lyžica musí byť pod uhlom od približne
30° vzhľadom na povrch pri použití jemného
tlaku. V prípade, že nechcete použiť murársku
lyžicu, zodpovedajúci efekt sa môže vytvoriť aj
štetkou tak, že sa materiál v malých množstvách
postupne nanáša v jednej vrstve, krížovými
pohybmi alebo polokrúživými pohybmi štetky.
Po použití náradie ihneď umyť vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je od +10°C do +25°C. Nesmie sa používať
pod +5°C.
Spotreba: 12-14m2/l, v závislosti od drsnosti a
absorpcie povrchu, technike a spôsobu nanášania.
Dátum spotreby a skladovanie: 18 mesiacov
od dátumu výroby vytlačeného na obale.
Skladovať v originálnom, dobre uzatvorenom a
nepoškodenom obale, pri teplote od +5°C do
+25°C, chránené pred priamym slnečným žiarením.

MAXIDECOR
Glamour

®

Vlastnosti a využitie: MAXIDECOR Glamour je
metalická farba vrcholnej kvality, vyrobená na
báze vodnej disperzie akrýloveho spojiva, plniva,
špeciálnych prísad a efektných pigmentov.
MAXIDECOR Glamour je umývateľný náter s dobrou paropriepusnosťou, neškodný pre čoveka a
prostredie, jednoducho sa aplikuje. Určený je na
ochranu a dekoráciu vnútorných povrchov stien,
pri ktorých je potrebné dosiahnutie elegantného a moderného efektu. Može sa tónovať
v systéme MAXIMIX podľa vzorkovníka tónov
MAXIDEKOR Glamour.

1|3
litrov

Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, čistý a bez slabo spojených častí,
prachu, vodorozpustných solí, mastnôt a iných
nečistôt. Starú farbu, ktorá je zle spojená, odstrániť mechanicky. Nerovné povrchy vyrovnať
akrylovým tmelom GLETOLIN G. Potom na povrch aplikovať biely ULTRADIS, tónovaný v približnom odtieni dokončovacieho materiálu, podľa
pokynov výrobcu. Po vysušení ULTRADISU,
aplikovať MAXIDECOR Glamour, ktorý sa dodáva
vo forme pripravenej na použitie, treba ho
iba ručne premiešať aby sa dosiahla úplná

19

homogenizácia. MAXIDECOR Glamour tónovaný
v MAXIMIX systéme a MAXIDECOR Glamour
odlišných šarží a dátumov výroby povinne
treba homogenizovať! Materiál sa v menších
množstvách postupne aplikuje v jednej vrstve,
ťahmi štetca všetkými smermi, na ploche 1-2m².
Za optimálnych podmienok, 5 až 10 minút po
aplikácii, potiahnúť suchým štetcom cez aplikovaný materiál, aby sme dosiahli konečný vzhľad.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +25°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +5°C.
Spotreba: 9-11ml/m² v závislosti od drsnosti
a absorbčnosti podkladu, techník a spôsobu
aplikácie.
Trvanlivosť a skladovanie: 18 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote +5°C až +25°C, chránené
pred priamym slnečným svetlom.

MAXIDECOR
Travertino

®

Vlastnosti a použitie: MAXIDECOR Travertín je
špeciálna dekoračná omietka suchého typu,
určená na dekoračnú ochranu vnútorných a
vonkajších minerálnych povrchov. Vyrobená je z
osobitne selektovaných mramorových agregátov,
veľmi kvalitného cementu, polyméru a aditív,
čo umožňuje urobiť efekt prírodného kameňa
a zdôrazniť „žily“ a textúru. Charakterizuje ho
výborné priľnutie na minerálne povrchy, dobrá
paropriepustnosť, vynikajúca vodeodolnosť a
odolnosť na klimatické podmienky a ochrana
pred UV žiarením.

20
kg

Príprava povrchov: Povrchy musia byť: rovné,
suché, čisté, únosné a bez prasklín, prachu,
vodorozpustných solí, mastí a ostatných nečistôt,
ktoré môžu nepriaznivo vplývať na priľnutie náteru
na podklad. Omietnuté povrchy sušiť 28 dní a
vrchný náter lepidla na upevnenie 7 dní. Pred
nanášaním treba povinne impregnovať povrchy.
Pri nových a nedostatočne nosných povrchoch
steny predtým impregnovať MAXIKRIL Hidrosol
podkladom. Keď sa osuší MAXIKRIL Hidrosol,
naniesť biely ROLOGRUND.
Príprava materiálu: Do 20kg MAXIDECOR Travertín
pridať od 5.0-5.5l vody a miešať kým sa neurobí
homogénna zmes bez hrčiek, ale nie dlho, aby sa
neurobila pena, ktorá môže prekážať pri nanášaní.
V prípade vzniknutia peny treba nechať pripravenú
zmes odstáť 15-20 minút a potom s ňou pracovať.
Pripravenú zmes spotrebovať do 2 hodín.
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Technika nanášania: MAXIDECOR Travertín
rovnomerne nanášať antikorovým hladidlom tak
aby hrúbka nanášaného materiálu bola asi 1.5
do 2.0mm. Po 10 až 15 minútach (v závislosti
od klimatických podmienok), vlastne keď sa
materiál začne sušiť treba začať vytvárať textúru
zodpovedajúcim náradím (napr. náradie s umelou
trávou) aby sa formovali „žily“, ktoré má aj kameň
travertín v prírode. Potom antikorovým hladidlom
s väčším tlakom vyrovnať povrch tak aby sa
urobila textúra prírodného kameňa. Keď je postup
nanášania dokončený, urobiť „sekanie“ nanášaného
materiálu, aby sa urobila imitácia kamenných
blokov. Materiál „sekať“ okrúhlym rohom menšej
murárskej lyžice alebo skrutkovačom - robiť bloky
určitých dimenzií. Aby horizontálne či vertikálne
línie boli úplne rovné, používať dlhú vodováhu ako
pravítko. Po použití náčinie ihneď umyť vodou.
Technika zafarbovania: MAXIDECOR Travertín
sa zafarbuje osobitným polo transparentným
náterom MAXIDECOR Velatura, najneskôr 24 hodín
po nanášaní a to v súlade s návodmi výrobcu.
Prevádzková teplota: Nanášať v rozmedzí teplôt
od +10°C do +30°C. Nesmie sa používať, keď je
teplota nižšia ako +5°C, ani počas silného slnka,
vetra a veľkej hmly a dažďa. Čerstvo natreté
povrchy v optimálnych podmienkach chrániť od
atmosférických vplyvov najmenej 24 hodín.
Spotreba: ≈2kg/m2, v závislosti od techniky a
spôsobu nanášania a kvality povrchov.
Dátum spotreby a skladovanie: Spotrebovať do
12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na
balení. Chrániť v zatvorenom a nepoškodenom
obale, v suchu a v dobre vyvetranej miestnosti.

DEKORATÍVNE
TECHNIKY

MAXIDECOR
Velatura

®

Vlastnosti a aplikácia: MAXIDECOR Velatura je
polopriehľadná efektívna farba, vyrobená na
báze akrylového spojiva a špeciálnych prísad.
MAXIDECOR Velatura je umývateľný náter s
dobrou priepustnosťou vodných pár, neškodný
pre človeka a životné prostredie, ľahko sa aplikuje.
Je určený na ochranu a dekoráciu vonkajších
i vnútorných povrchov stien, kde je potrebné
dosiahnuť jemný vzhľad. Používa sa samostatne
a môže byť tiež použitý v kombinácii s inými
dekoratívnymi materiálmi, hlavne pri tieňovaní
MAXIDECOR Travertino dekoratívnej omietky.
Farby sú na základe systému MAXIMIX podľa
farebných kariet MAXIDECOR Velatura.

1
litrov

Prevádzka: Povrch musí byť: suchý, priľnavý,
čistý a bez sypkých materiálov, prachu,
vodorozpustných solí a iných nečistôt. Starý
náter, ktorý nie je pevný, je potrebné odstrániť
mechanicky. Nerovné povrchy je potrebné
vyrovnať omietkovou zmesou GLETOLIN. Pred
náterom je potrebné steny napustiť vhodnou
MAXIKRIL bázou, závislosti od podmienok
povrchu. Pri dekoratívnej úprave stien, pred
použitím MAXIDECOR Velatura, valčekom alebo
rozprašovacím zariadením na oboch krycích
vrstvách použite bielu hladkú bázu Smooth
Primer MAXIDECOR (biely náter na vonkajšie steny) alebo biely MAXIFAS. Po vysušení
hladkej bázy MAXIDECOR Smooth Primer alebo
MAXIFAS, aplikujte MAXIDECOR Velatura, ktorý
sa dodáva na okamžité použitie, potrebné je
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ho len ručne zmiešať, aby sa zhomogenizoval.
Odtiene MAXIDECOR Velatura podľa systému
MAXIMIX a MAXIDECOR Velatura s rôznymi
šaržami a dátumami výroby musia byť zhomogenizované! Materiál sa aplikuje postupne
v menších množstvách v jednej vrstve, ťahmi
štetca vo všetkých smeroch na povrchu 1-2m2.
Pri optimálnych podmienkach 5 až 10 minút
po aplikácii opäť prejdite po nátere suchým
štetcom, aby sa dosiahol konečný efekt. Pri
použití náteru MAXIDECOR Travertino je nutné
povrch napustiť bázou Hydrosol MAXIKRIL. Keď
báza uschne (min. 6 hodín), štetcom, valčekom
alebo špongiou aplikujte MAXIDECOR Velatura a
ihneď odstráňte prebytočný materiál špongiou.
Po aplikácii nástroj ihneď umyte vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková teplota je od +10 °C do +25°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +5°C.
Spotreba: 10-20m²/l, v závislosti od drsnosti,
absorpcie a techniky aplikácie.
Minimálna trvanlivosť a skladovanie: 18
mesiacov od dátumu výroby uvedeného na
obale. Skladovať v pôvodnom, dobre uzavretom
a nepoškodenom balení, pri teplote od +5 °C
do +25 °C, chránenom pred priamym slnečným
žiarením.

FARBY A NÁTERY NA VONKAJŠIE
POUŽITIE

MAXIFAS

®

Vlastnosti a využitie: MAXIFAS SN je kvalitná
fasádna farba na báze akrylátu. Dobre priľnie na
podklad, má výbornú krytosť, paropriepustnosť,
vodoodpudivosť a stálosť voči poveternostným
vplyvom a UV žiareniu. Používa sa na ochranu
a dekoráciu vonkajších a vnútorných povrchov
z: betónu, nadstavovanej malty, plynobetónu,
azbestocementu a pod. Neodporúča sa na
maľovanie čerstvých, ešte neskarbonizovaných
vápenných a vápennocementových povrchov
(min. 28 dní). Vyrába sa v bielej farbe a ako báza
na tónovanie v systéme MAXIMIX.
Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, čistý a bez sypkých materiálov, prachu,
rozpustných solí, mastnôt a iných nečistôt. Starú
farbu, ktorá je zle spojená, odstrániť mechanicky. Nerovné povrchy vyrovnať niektorým z
GLETOLIN tmelov na vyhladzovanie vonkajšich
stien. Pred farbením, steny impregnovať zodpovedajúcim MAXIKRIL podkladom, v závislosti od
stavu plochy. MAXIFAS nanášať štetcom, valčekom alebo striekacím strojom v dvoch krycích
vrstvách. Pričom farbu možno rozriediť vodou
do 15%. Druhú vrstvu aplikovať po 6. hodinách,
respektíve na vopred osušený náter. Po aplikácii
pracovné náradie ihneď umyť čistou vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +30°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +5°C, ako aj pri silnom slnku,
vetre, hmle a daždi. Čerstvo natreté plochy, v
optimálnych podmienkach, ochrániť proti poveternostným vplyvom aspoň 24 hodín.
Spotreba: 175-300ml/m² v dvoch vrstvách, v
závislosti od drsnosti a absorbčnosti podkladu.
Trvanlivosť a skladovanie: 18 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote +5°C až +25°C, chránené
pred priamym slnečným svetlom.

MAXIFAS Color

BETAKRIL

Vlastnosti a použitie: MAXIFAS Color je kvalitná,
tónovaná, fasádna farba na báze akrylátu. Dobre
priľnie na podklad, má vynikajúcu krytosť,
paropriepustnosť, vodoodpudivosť a stálosť
voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu.
Používa sa na ochranu a dekoráciu vonkajších
a vnútorných stenových povrchov, ako aj na
tónovanie MAXIFASU, MAXIPOLU a MAXIDISU.
Neodporúča sa na maľovanie čerstvých, ešte
neskarbonizovaných vápenných a vápennocementových povrchov (min. 28 dní).

Vlastnosti a použitie: BETAKRIL je kvalitná
akrylátová farba na betón. Dobre priľnie na
podklad, má vynikajúcu vodoodpudivosť, kryciu
schopnosť, stálosť voči poveternostným vplyvom
a UV žiareniu, dobrú paropriepusnosť a alkalickú
odolnosť. Používa sa na ochranu a dekoráciu
zvislých vonkajších a vnútorných betónových
povrchov, ako aj betónových strešných škridiel.
Neodoláva vysokému mechanickému zaťaženiu
a čiastočne je odolný proti pôsobeniu zriedených kyselín, zásad a ďalších chemických látok.
Vyrába sa v 9 základných farbách aj ako báza pre
tónovanie v systéme MAXIMIX.

®

Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, čistý a bez sypkých materiálov, prachu,
rozpustných solí, mastnôt a iných nečistôt. Starú
farbu, ktorá je zle spojená, odstrániť mechanicky. Nerovné povrchy vyrovnať niektorým z
GLETOLIN tmelov na vyhladzovanie vonkajšich
stien. Pred farbením, povrchy impregnovať
zodpovedajúcim MAXIKRIL podkladom, v
závislosti od stavu povrchu. Pre plné tóny žltej,
oranžovej a červenej, odporúčame vyrovnávanie
podkladu jednym náterom bielej farby. MAXIFAS
Color nanášať štetcom, valčekom alebo striekacím strojom v dvoch krycích vrstvách. Pričom
farbu možno rozriediť vodou do 15%. Druhú
vrstvu aplikovať po 6. hodinách, respektíve na
vopred osušený náter. Po aplikácii pracovné
náradie ihneď umyť čistou vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota náteru, dreva a pracovného priestoru je
+10°C až +30°C. Nesmie sa používať pri teplote
pod +5°C, ako aj pri silnom slnku, vetre, hmle
a daždi. Čerstvo natreté plochy, v optimálnych
podmienkach, ochrániť proti poveternostným
vplyvom aspoň 24 hodín.
Spotreba: 175-300ml/m² v dvoch vrstvách, v
závislosti od drsnosti a absorbčnosti podkladu.
Trvanlivosť a skladovanie: 18 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote +5°C až +25°C, chránené
pred priamym slnečným svetlom.

Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý, únosný, čistý a bez slabo spojených častí, prachu,
rozpustných solí, mastnôt a iných nečistôt. Starú
farbu, ktorá je zle spojená, odstrániť mechanicky. Nerovné povrchy vyrovnať niektorým z
GLETOLIN tmelov na vyhladzovanie vonkajšich
stien. Pred farbením, povrchy impregnovať
zodpovedajúcim MAXIKRIL podkladom, v závislosti od stavu povrchu. BETAKRIL nanášať štetcom,
valčekom alebo striekaním v dvoch krycích
vrstvách. Pričom farbu možno rozriediť vodou
do 15%. Druhú vrstvu aplikovať po 6 hodinách,
respektíve na vopred osušený náter. Po aplikácii
pracovné náradie ihneď umyť čistou vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota náteru, dreva a pracovného priestoru je
+10°C až +30°C. Nesmie sa používať pri relatívnej
vlhkosti vzduchu (r.v.v.) vyššej ako 80%, ako aj pri
silnom slnku, vetre, hmle a daždi. Čerstvo natreté
plochy, v optimálnych podmienkach, ochrániť
proti poveternostným vplyvom aspoň 24 hodín.
Spotreba: 185 až 250ml/m² v dvoch vrstvách, v
závislosti od drsnosti a absorbnosti podkladu.
Trvanlivosť a skladovanie: 18 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote +5°C až +25°C, chránené
pred priamym slnečným svetlom.
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®

MAXIFAS SN

MAXIFAS ST

HIDROFOB M

Vlastnosti a využitie: MAXIFAS SN je vysokokvalitná fasádna farba na báze silikónových spojív.
Dobre priľnie na podklad, má výbornú krytosť,
vynikajúcu vodoodpudivosť a vysokú paropriepustnosť, stálosť voči poveternostným vplyvom
a UV žiareniu. Používa sa na ochranu a dekoráciu
vonkajších a vnútorných minerálnych povrchov.
Vyrába sa v bielej farbe a ako báza na tónovanie
systému MAXIMIX.

Vlastnosti a využitie: MAXIFAS SN je vysokokvalitná fasádna farba na báze vápenatého
skla, akrylových a silikónových spojív. Alkalický
odolná, má výnikajúcu paropriepustnosť, dobrú
vodoodpudivosť, odolnosť voči nečistotám, poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Používa sa
na ochranu a dekoráciu vonkajších a vnútorných
minerálnych povrchov. Vďaka svojim vynikajúcim
vlastnostiam odporúča sa na obnovu starých
budov. Vyrába sa v bielej farbe a môže sa tónovať
v systéme MAXIMIX, v odtieňoch s označením ST.

Vlastnosti a použitie: HIDROFOB M je bezfarebný silikónový náter určený na dlhodobú
ochranu fasádových tehál, mramoru, kameňa,
striekaných fasád, fasády z umelého kameňa a
pod., pred atmosférickými vplyvmi, praskaním a
mikrobiálnym útokom. Náter HIDROFOB M nemá
vplyv na farbu a lesk natretých povrchov.

®

Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý,
únosný, čistý a bez sypkých materiálov, prachu,
rozpustných solí, mastnôt a iných nečistôt. Starú
farbu, ktorá je zle spojená, odstrániť mechanicky. Nerovné povrchy vyrovnať niektorým z
GLETOLIN tmelov na vyhladzovanie vonkajšich
stien. Pred farbením, steny impregnovať zodpovedajúcim MAXIKRIL SN primerom. Po zaschnutí
primera, MAXIFAS SN nanášať štetcom, valčekom alebo striekacím strojom v dvoch krycích
vrstvách. Pričom farbu možno rozriediť vodou
do 15%. Druhú vrstvu aplikovať po 6. hodinách,
respektíve na vopred osušený náter. Po aplikácii
pracovné náradie ihneď umyť čistou vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +30°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +5°C, ako aj pri silnom slnku,
vetre, hmle a daždi. Čerstvo natreté plochy, v
optimálnych podmienkach, ochrániť proti poveternostným vplyvom aspoň 24 hodín.
Spotreba: 175-300ml/m² v dvoch vrstvách, v
závislosti od drsnosti a absorbčnosti podkladu.
Trvanlivosť a skladovanie: 18 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote +5°C až +25°C, chránené
pred priamym slnečným svetlom.

®

®

Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: suchý, únosný, čistý a bez slabo spojených častí, prachu,
rozpustných solí, mastnôt a iných nečistôt. Starú
farbu, ktorá je zle spojená, odstrániť mechanicky. Nerovné povrchy vyrovnať niektorým z
GLETOLIN tmelov na vyhladzovanie vonkajšich
stien. Pred farbením, steny impregnovať zodpovedajúcim MAXIKRIL ST primerom. Po zaschnutí
primera, MAXIFAS ST nanášať štetcom, valčekom
alebo striekacím strojom v dvoch krycích
vrstvách. Pričom farbu možno rozriediť vodou
do 15%. Druhú vrstvu aplikovať po 12. hodinách,
respektíve na vopred osušený náter. Po aplikácii
pracovné náradie ihneď umyť čistou vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +25°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +8°C, ako aj pri silnom slnku,
vetre, hmle a daždi. Čerstvo natreté plochy, v
optimálnych podmienkach, ochrániť proti poveternostným vplyvom aspoň 24 hodín.

Spôsob aplikácie: HIDROFOB M pred použitím
dobre pretrepte a je pripravený na aplikáciu!
Podklad musí byť suchý, čistý, bez prachu a mastnôt v záujme dosiahnutia dlhodobej ochrany.
Aplikuje sa na fasádu štetcom, valčekom alebo
striekacím strojom. Na veľmi pórovité povrchy
HIDROFOB M nanášať v dvoch vrstvách podľa
zásady “mokrým do mokrého.” Po aplikácii pracovné náradie ihneď umyť čistou vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je od +10°C do +30°C. Nesmie sa
používať pod +5°C.
Spotreba: 200 až 500ml/m² v dvoch vrstvách, v
závislosti od drsnosti a absorbnosti podkladu.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale. Pri teplote +5°C až +25°C, chránené
pred priamym slnečným svetlom.

Spotreba: 175-300ml/m² v dvoch vrstvách, v
závislosti od drsnosti a absorbčnosti podkladu.
Trvanlivosť a skladovanie: 9 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote +5°C až +25°C, chránené
pred priamym slnečným svetlom. Uchovávať
mimo dosahu detí.
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FARBY A NÁTERY NA DREVO

AQUAMAX
Wood Primer

AQUAMAX
AQUAMAX
Wood & Metal Paint Impregnant

Vlastnosti a použitie: AQUAMAX Wood Primer
je ekologická, krycia, vysokokvalitná, základná
farba na drevo na báze vodnej disperzie akrylátu.
Dobre blokuje tanín a ďalšie vodourozpustné škvrny.
Je určený na ochranu vonkajších aj vnútorných
drevených povrchov (okien, dverí, plotov, strešných
drevených konštrukcií, prístreškov a pod.), pred
aplikáciou emajlu AQUAMAX Wood & Metal Paint. K
dispozícii je v bielej matnej farbe.

Vlastnosti a použitie: AQUAMAX Wood & Metal
Paint je ekologický, vysokokvalitný univerzálny
email na drevo a kov, na báze vodnej disperzie
akrylátu. Vyznačuje sa výnimočnou belosťou,
stálosťou (nežltne), má vynikajúcu kryciu schopnosť, je odolný proti poveternostným vplyvom
a UV žiareniu. Je určený na ochranu a dekoráciu
vonkajších a vnútorných drevených povrchov a
kovových povrchov v interiéroch. Prakticky bez
zápachu. Výrába sa v bielej farbe s vysokým leskom, pololeskom a matný. Môže byť tónovaný
podľa MAXIMIX systému.

®

Spôsob aplikácie: Povrch dreva musí byť čistý,
suchý, pevný a brúsený. Pred prvým farbením,
vonkajšie a vnútorné povrchy impregnovať
prostriedkom AQUAMAX Impregnant. Staré,
dobre zachované nátery stačí vopred prebrúsiť
jemným brúsnym papierom. Zle spojené nátery
úplne odstrániť. Nerovnosti v dreve vyrovnať
AQUAMAX Wood Fillerom. Odporúčame
nanášanie AQUAMAX Wood Primeru v dvoch
vrstvách. Najmä pri dreve bohatom na tanín
(dub, buk, gaštan a pod.) a dreve s množstvom
uzlov. Aplikovať štetcom alebo valčekom, čím sa
môže riediť vodou do 5%, a do 10% ak sa použije striekací stroj. Schopnosť náteru blokovať
tanín klesá riedením. Druhú vrstvu aplikovať po
6. hodinách, respektíve na vopred osušený náter.
Osušený náter brúsiť jemným brúsnym papierom, za účelom odstránenia drevených vlákien.
Po zaschnutí farba nezapácha. Po aplikácii
pracovné náradie ihneď umyť čistou vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota náteru, dreva a pracovného priestoru je
+10°C až +30°C. Nesmie sa používať pri relatívnej vlhkosti vzduchu (r.v.v.) vyššej ako 80%, ako
aj pri silnom slnku, vetre, hmle a daždi.
Spotreba: ≈11m²/0.65l pre jednovrstvový náter,
v závislosti od kvality pripravených povrchov a
spôsobu aplikácie.
Trvanlivosť a skladovanie: 18 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale. Pri teplote +5°C až +25°C, chránené
pred priamym slnečným svetlom.

®

Spôsob aplikácie: Povrch dreva musí byť čistý,
suchý, pevný a brúsený. Pred prvým farbením,
vonkajšie i vnútorné povrchy ochrániť prostriedkom AQUAMAX Impregnant. Staré, dobre
zachované nátery stačí vopred prebrúsiť jemným
brúsnym papierom. Zle spojené nátery úplne
odstrániť. Nerovnosti v dreve vyrovnať AQUAMAX
Wood Fillerom. Pred nanesením emajlu, na
pripravené drevené povrchy, naniesť základnú
farbu AQUAMAX Wood Primer. Pred nanesením
na kovové povrchy, je povinné aplikovať antikorózny náter AQUAMAX Metal Primer, v súlade s
odporúčaniami a návodmi výrobcu. Aplikovanie
AquaMax-Wood & Metal Paint, vykonávať v
dvoch vrstvách. Pričom farbu možno riediť vodou
až do 10% pri použití valčeka alebo štetca (až do
20%, ak sa použije striekací stroj). Krytosť farby sa
znižuje riedením. Druhá vrstva sa aplikuje po 6.
hodinách, respektíve na vopred osušený náter. Po
zaschnutí farba nezapácha. Po aplikácii pracovné
náradie ihneď umyť čistou vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota náteru, dreva a pracovného priestoru je
+10°C až +30°C. Nesmie sa používať pri relatívnej vlhkosti vzduchu (r.v.v.) vyššej ako 80%, ako
aj pri silnom slnku, vetre, hmle a daždi.

®

Vlastnosti a použitie: AQUAMAX Impregnant
je transparentná impregnácia na drevo na báze
vodnej disperzie akrylových spojív. Starostlivou
receptúrou sme vytvorili náter odolný voči
výskytu plesní, stabilizuje farbu dreva, umožňuje
rovnomernejšie farbenie, povrchy menej
absorbujú a záverečné nátery dosahujú lepšiu
adhéziu. Je určený pre vonkajšie aj vnútorné
povrchy. Ľahko sa nanáša a rýchlo schne. Tento
produkt nemá žiadny nepríjemný zápach.
Spôsob aplikácie: Povrch dreva musí byť čistý,
suchý, pevný a brúsený. AQUAMAX Impregnant
je pripravený na použitie a nesmie sa riediť
vodou alebo inými prostriedkami, stačí ho
premiešať. Nanáša sa štetcom, valčekom alebo
striekacím strojom, striekaním v jednej vrstve.
Po dokončení procesu schnutia a pred nanesením dokončujúceho náteru, jemne brúsiť
jemným brúsnym papierom. Dokončujúci náter
naniesť po 6. hodinách, respektíve na vopred
osušenú vrstvu. Po aplikácii pracovné náradie
ihneď umyť čistou vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota náteru, dreva a pracovného priestoru je
+10°C až +30°C. Nesmie sa používať pri relatívnej
vlhkosti vzduchu (r.v.v.) vyššej ako 80%, ako aj pri
silnom slnku, vetre, hmle a daždi.
Spotreba: ≈9m²/0.65l pre jednovrstvový náter,
v závislosti od kvality pripravených povrchov a
spôsobu aplikácie.
Trvanlivosť a skladovanie: 18 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale. Pri teplote +5°C až +25°C,
chránené pred priamym slnečným svetlom.
Uchovávať mimo dosahu detí.

Spotreba: ≈11m²/0.65l pre jednovrstvový náter,
v závislosti od kvality pripravených povrchov a
spôsobu aplikácie.
Trvanlivosť a skladovanie: 18 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale. Pri teplote +5°C až +25°C, chránené
pred priamym slnečným svetlom.
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POMOCNÉ
PROSTRIEDKY

AQUAMAX
Lasur Top

®

Vlastnosti a použitie: AQUAMAX Lasur TOP je
transparentný náter na báze vodnej disperzie
akrylových spojív. Obohatený o vosk, špeciálne
prísady, špeciálne UV absorbéry a stabilizátory.
Je určený na ochranu a dekoráciu vonkajších
aj vnútorných drevených povrchov. TOP
AQUAMAX Lasur TOP je starostlivo navrhnutý
náter tak, aby zvýraznil prírodnú štruktúru dreva,
chrániaci drevo pred UV žiarením, vlhkosťou a
ďalšími vonkajšími vplyvmi. Ľahko sa nanáša a
rýchlo schne. Neexistuje žiadny zápach takže
je príjemný pre užívateľa a životné prostredie.
Vyrába sa bezfarebný ale aj tónovaný náter
podľa vzorkovníka tónov AQUAMAX Lasur TOP.
Spôsob aplikácie: Povrch dreva musí byť čistý,
suchý, pevný a brúsený. Pred prvým farbením,
vonkajšie a vnútorné povrchy impregnovať prostriedkom AQUAMAX Impregnant. AQUAMAX
Lasur TOP je pripravený na použitie, stačí ho
premiešať; podľa potreby možno riediť vodou
do 5% (ochranná úloha náterov sa znižuje riedením). Nanášanie pigmentovaných AQUAMAX
Lasuru TOP vykonávať v dvoch vrstvách, a
bezfarebný AQUAMAX Lasur TOP v troch vrstvách. Druhá vrstva sa aplikuje po 6. hodinách,
respektíve na vopred osušený náter. Osušený
lazurový náter nezapácha. Po aplikácii pracovné
náradie ihneď umyť čistou vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota náteru, dreva a pracovného priestoru je
+10°C až +30°C. Nesmie sa používať pri relatívnej vlhkosti vzduchu (r.v.v.) vyššej ako 80%, ako
aj pri silnom slnku, vetre, hmle a daždi.

MAXICID
Standard

MAXI COLOR

®

®

Vlastnosti a použitie: MAXICID Standard je náter
s prídavkom špeciálnych fungicídov a algicídov.
Používa sa na ničenie stenných rias a plesní na
vnútorných plochách stien. Pôsobí na najrozšírenejšie skupiny stenných rias a plesní, a zelené
stenné riasy po aplikácii MAXICID STANDARD-u
úplne stratia svoju farbu.
Spôsob aplikácie: Pred použitím MAXICID
Standard dobre pretrepať a je pripravený na
aplikáciu! Aplikáciu vykonávať valčekom alebo
štetkou na povrchy, ktoré sú viditeľne kontaminované plesňami a riasami ako aj na povrchy,
ktoré sú podozrivé z kontaminácie. Doba
pôsobenia aplikovaného MAXICID Standardu na
kontaminované povrchy, pred aplikáciou farby
je minimálne 24 hodín. S ošetrovaného povrchu
“nasucho” odstrániť zničené riasy a plesne. Ak
sú časti steny kontaminované vo väčšej miere,
postup opakovať. Potom povrch natrieť prostriedkom MAXIDIS F, umývateľnou disperzívnou
farbou odolnou proti plesniam a hubám. Po
použití pracovné náradie ihneď umyť vodou.

Vlastnosti a použitie: MAXI Color je kvalitná
pigmentová preparácia určená na ručné tónovanie vnútorných farieb na steny. Maximálne
dávkovanie je 3 MAXI Color balenia na 15l farby.
Spôsob aplikácie: Pred aplikáciou fľaštičku MAXI
Color-u dobre pretrepať a potom, ručne alebo
elektrickým miešadlom, namiešať do farby, po
úplnú homogenizáciu.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale pri teplote +5°C až +25°C, chránené
pred priamym slnečným svetlom.

Prevádzková teplota: Od +5°C do +35°C.
Spotreba: 100-200ml/m² v závislosti od stupňa
kontaminácie, drsnosti a absorpcie povrchu.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale. Pri teplote +5°C až +25°C, chránené
pred priamym slnečným svetlom. Uchovávať
mimo dosahu detí.

Spotreba: ≈7m²/0.65l pre dvojvrstvový náter,
v závislosti od kvality pripravených povrchov a
spôsobu aplikácie.
Trvanlivosť a skladovanie: 18 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale. Pri teplote +5°C až +25°C, chránené
pred priamym slnečným svetlom.
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LEPIDLÁ NA DREVO A PARKETY

MAXIFIX D5

MAXIFIX D3

MAXIKOL KP

Vlastnosti a využitie: MAXIFIX D5 sa používa v
nábytkárskom priemysle na dĺžkové a šírkové
spájania mäkkého a najmä tvrdého dreva,
lepenie stoličiek, respektíve všade tak kde je
potrebná vysoká tuhosť lepených spojov.

Vlastnosti a využitie: MAXIFIX D3 sa používa
na lepenie dreva, pri výrobe fasádnych okien
a dverí ako aj na spájanie jednotlivých druhov
podlahy a výrobu laminátových profilov. Teda
pre všetky dĺžkové a šírkové spájania dreva, ktoré
sú vystavené zvýšenej vlhkosti alebo krátkodobému vplyvu vody.

Vlastnosti a využitie: MAXIKOL KP sa používa
na lepenie všetkých druhov klasických parkiet
a všetkých drevených prefabrikátov drobných
rozmerov na betónové a podobné podklady.

®

Spôsob aplikácie: Maxifix D5 je pripravený na
použitie, stačí ho iba premiešať. Aplikuje sa
ručne alebo strojovo. Povrch na lepenie má
byť hladký, suchý a zbavený prachu a mastnôt.
Ďalšie spracovanie zalepených plôch je možná
po 24. hodinách od okamihu lepenia.
Podmienky lepenia: Lisovací tlak: 0.4 až 0.5 MPa;
lisovací čas: 120 min; relatívna vlhkosť dreva:
do 10%; teplota lepidla, dreva a prostredia má
byť v rozmedzí od +15°C do +25°C; najnižšia
prevádzková teplota je 12°C, vlhkosť vzduchu: 60%.
Spotreba: Od 0.15-0.2kg/m².
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom a nepoškodenom obale, v suchom
a vetranom priestore, pri teplote +5°C až +25°C,
chránené pred priamym slnečným svetlom.

®

Spôsob aplikácie: Maxifix D3 je pripravený na
použitie, stačí ho iba premiešať. Aplikuje sa
ručne alebo strojovo. Povrch na lepenie má
byť hladký, suchý a zbavený prachu a mastnôt.
Ďalšie spracovanie zalepených plôch je možná
po 24. hodinách od okamihu lepenia.
Podmienky lepenia: Lisovací tlak: 0.4 až 0.5 MPa;
lisovací čas: 120 min; relatívna vlhkosť dreva:
do 10%; teplota lepidla, dreva a prostredia má
byť v rozmedzí od +15°C do +25°C; najnižšia
prevádzková teplota je 12°C.
Spotreba: Od 0.15-0.2kg/m².
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom a nepoškodenom obale, v suchom
a vetranom priestore, pri teplote +5°C až +25°C,
chránené pred priamym slnečným svetlom.

®

Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: čistý, pevný,
suchý, odolný proti tlaku, zbavený prachu, slabo
psojených častí a masnôt. Nerovné podlahy
treba narovnať SAMOLIVOM. Pred aplikáciou
lepidla, povrchy by trebalo grundovať vhodným
MAXIKRIL primerom, v závislosti od stavu
povrchu. Vzhľadom na dobu sušenia, lepidlo
neaplikovať na plochu väčšiu ako 1-2m², pred
pokládkou parkiet. MAXIKOL KP je pripravený
na použitie. MAXIKOL KP sa aplikuje zubovou
stierkou. Na aplikované lepidlo položiť parkety
a dobre stlačiť. Mobilita sa dosahuje po 24.
hodinách. Ďalšie spracovanie parkiet, brúsenie
a lakovanie môže byť vykonávané minimálne 5
dní po nalepení.
Podmienky lepenia: Vlhkosť betónového
podkladu je maximálne 2.5%; relatívna vlhkosť
parkiet: 9%; pracovná teplota vzduchu, povrchu
a parkiet má byť v rozmedzí +15°C až +25°C;
najnižšia pracovná teplota je 12°C.
Spotreba: 0.8-2.0kg/m², v závislosti od pripravenosti podkladu a spôsobu aplikácie
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom a nepoškodenom obale, v suchom
a vetranom priestore, pri teplote +5°C až +25°C,
chránené pred priamym slnečným svetlom.
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MAXIKOL PU Primer MAXIKOL PU 610
®

Vlastnosti a použitie: MAXIKOL PU Primer je
vysokokvalitný jednozložkový polyuretánový
primer. Používa sa ako základný náter pre
upevnenie estrichu, ako aj pre systémy podlahového vykurovania, pred aplikáciou MAXIKOL
PU lepidiel. Môže sa používať na absorbujúce
a neabsorbujúce podklady, ktoré majú obsah
vlhkosti menší ako 3.5%. Preniká hlboko do
savých povrchov, zlepšuje priľnutie lepidla a
znižuje savosť podkladu.
Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: čistý, pevný,
suchý, odolný proti tlaku, zbavený prachu, slabo
spojených častí a mastnôt. Vlhkosť podkladu pri
pokládke parkiet nesmie byť vyššia ako 2.4%,
zatiaľ čo s použitím MAXIKOL PU Primeru povrch môže obsahovať 3.5% vlhkosti. MAXIKOL PU
Primer je pripravený na použitie. Primer nanášať
krátkosrstým valčekom alebo jemnou štetkou.
Pri veľmi savých povrchoch primer aplikovať 2 krát. Druhú vrstvu aplikovať na vopred
vyschnutý náter (2-3 hodiny). Ak sa používa ako
impregnácia MAXIKOL PU Primer aplikovať do
úplného nasýtenia podkladu. Za optilmánych
podmienok lepidlo môže byť aplikované po 4.
hodinách od nanesenia primera.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je od +18°C do +25°C, za maximálnej
relatívnej vlhkosti vzduchu 60%. Nesmie sa
používať pod +18°C.
Spotreba: 100-300ml/m² v závislosti od drsnosti
a savosti podkladu a spôsobu aplikácie.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v zvyslej polohe na tmavom mieste, pri teplote
+5°C až +25°C, chránené pred priamym slnečným svetlom. Uchovávať mimo dosahu detí.

®

Vlastnosti a využitie: MAXIKOL PU 610 je
vysokokvalitné, dvojzložkové lepidlo na báze
polyuretánu, plnív a prísad. Používa sa na
lepenie všetkých druhov parkiet, drevených
podláh a laminátu. Možno ho aplikovať na savé
a nesavé podklady, pri ktorých obsah vlhkosti
neprekračuje 2%. Vyznačuje sa dobrou priľnavosťou a pružnosťou, takže môže byť použitý i v
systémoch s podlahovým kúrením.
Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: čistý, pevný,
suchý, odolný proti tlaku, zbavený prachu, slabo
spojených častí a mastnôt. Nerovné podlahy
treba narovnať SAMOLIVOM. MAXIKOL PU 610
sa skladá z dvoch zložiek, pevnej A a kvapalinovej B. Miešací pomer je A:B=6:1. Zložky
spojiť v predpísanom pomere a miešať po
dobu 5 minút. Lepidlo ako také, je pripravené
na použitie. Ak vlhkosť povrchu prekročí 2%,
treba ju občas upraviť MAXIKOL PU Primerom.
Vytvrdnutie začína po 40. minútach, pri teplote
+20°C. Otvorená doba a doba úplného vytvrdnutia závisia od teploty miestnosti, kde sa práca
vykonáva. Lepidlo aplikovať zubovou stierkou
podľa predpísaného štandardu, ktorý sa rozlišuje
v závislosti od druhu materiálu, ktorý sa lepí.
Ďalšie spracovanie parkiet, brúsenie a lakovanie
môže byť vykonané najmenej 6 hodín po nalepení. Náradie očistiť, kým lepidlo ešte neviaže
(handrou, papierom...).
Prevádzková teplota: Od +15°C do +25°C.
Spotreba: 0.8-2.0kg/m², v závislosti od pripravenosti podkladu a spôsobu aplikácie.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom a nepoškodenom obale, v suchom
a vetranom priestore, pri teplote +5°C až +25°C,
chránené pred priamym slnečným svetlom.
Uchovávať mimo dosahu detí.
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PRODUKTY NA KERAMIKU

KERAMOL Interior

KERAMOL Plus

KERAMOL Flex

Vlastnosti a použitie: KERAMOL Interior je lepidlo
na keramické obklady na báze hydraulických
spojív, špeciálne selektovaných agregátov, syntetických polymérov a aditív. Vhodný je na inštaláciu
keramických obkladov, prírodného savého
kameňa a terakotových obkladov, ako aj siporex
blokov alebo plynobetónových blokov. Odporúča
sa na kladenie keramických obkladov, na savých
povrchoch stien a podlahových plochách.

Vlastnosti a použitie: KERAMOL Plus je lepidlo na
keramické obklady na báze hydraulických spojív,
špeciálne selektovaných agregátov, syntetických
polymérov a aditív. Vhodný je na inštaláciu keramických obkladov, kamenných mozaik a kamenných
obkladov. Určený je na kladenie keramických obkladov a dlažieb v interiéri, na povrchy stien a podlahové
povrchy. Taktiež aj pre miestnosti s krátkodobým
vplyvom zvýšenej vlhkosti (kuchyne, kúpeľne, WC) a
pre vonkajšie práce, keď sa inštalujú savé obklady na
nasiakavé podklady.

Vlastnosti a použitie: KERAMOL Flex je flexibilné
lepidlo na keramické obklady na báze hydraulických spojív, špeciálne selektovaných agregátov,
syntetických polymérov a aditív. Určený je na
vnútorné nenasiakavé obklady a na vonkajšie
nenasiakavé obklady, ktoré sa inštalujú na nasiakavé podlahové podklady. Teplotne je stabilný
od -20°C do +70°C. Odporúča sa na použitie v
kúpeľniach, kuchyniach, systémoch s podlahovým
vykurovaním, bazénoch, balkónoch a terasách,
respektíve vo všetkých situáciách kde sú zalepené
keramické obklady vystavené zvýšenej vlhkosti a
zmenám teploty.

®

Spôsob aplikácie: KERAMOL Interior 25kg pridať
do 7l vody a miešať po vzniknutie homogénnej
hmoty bez hrudiek. Počkať 15 minút, potom znovu intenzívne premiešať. Takto pripravená hmota
je pripravená na inštaláciu a musí byť spotrebovaná po dobu 2 hodín. Povrchy, na ktoré sa nanáša lepidlo, musia byť únosné, zbavené prachu,
mastnôt a iných nečistôt. Väčšie nerovnosti
vyplniť KERAMOL Interior lepidlom, v deň pred
inštaláciou obkladov. Pred nanesením lepidla
povrchy grundovať zodpovedajúcim MAXIKRIL
podkladom, v závislosti od stavu povrchov. Ak
sa lepí “obklad na obklad” povrchy grundovať
MAXIKRIL Ceramic primerom. Aplikáciu lepidla
vykonávať zubovým hladidlom, tak aby min.
65% povrchu obkladu bolo pokryté lepidlom.
Obklady klásť na aplikované lepidlo posúvajúc
ich vľavo/vpravo a hore/dolu. Medzery medzi
obkladmi min. 24 hodín po inštalácii vyplniť
FUGALIN škárovacou hmotou. Po inštalácii,
obklady a pracovné náradie ihneď umyť vodou.
Prevádzková teplota: Práce vykonávať pri teplotách od +5°C do +30°C. Poveternostné podmienky môžu vplývať na proces vytvrdnutia.
Spotreba: Od 2-5kg/m², v závislosti od kvality pripravených povrchov, techniky a spôsobu aplikácie.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom
obale, v suchom a vetranom priestore.

®

Spôsob aplikácie: KERAMOL Plus 25kg pridať
do 7l vody a miešať po vzniknutie homogénnej
hmoty bez hrudiek. Počkať 15 minút, potom
znovu intenzívne premiešať. Takto pripravená
hmota je pripravená na inštaláciu a musí byť spotrebovaná po dobu 2 hodín. Povrchy, na ktoré
sa nanáša lepidlo, musia byť únosné, zbavené
prachu, mastnôt a iných nečistôt. Väčšie nerovnosti vyplniť KERAMOL Plus lepidlom, v deň pred
inštaláciou obkladov. Pred nanesením lepidla
povrchy grundovať zodpovedajúcim MAXIKRIL
podkladom, v závislosti od stavu povrchu.
Aplikáciu lepidla vykonávať zubovým hladidlom,
tak aby min. 65% povrchu obkladu bolo pokryté
lepidlom. Pri lepení ťažkých keramických obkladov, vhodné je aplikovať ďalšiu vrstvu lepidla.
Obklady klásť na aplikované lepidlo posúvajúc
ich vľavo/vpravo a hore/dolu. Medzery medzi
obkladmi min. 24 hodín po inštalácii vyplniť
FUGALIN škárovacou hmotou. Po inštalácii,
obklady a pracovné náradie ihneď umyť vodou.
Prevádzková teplota: Práce vykonávať pri teplotách od +5°C do +30°C. Poveternostné podmienky môžu vplývať na proces vytvrdnutia.
Spotreba: Od 2-5kg/m², v závislosti od kvality pripravených povrchov, techniky a spôsobu aplikácie.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom
obale, v suchom a vetranom priestore.

®

Spôsob aplikácie: KERAMOL Flex 25kg pridať
do 7l vody a miešať po vzniknutie homogénnej
hmoty bez hrudiek. Počkať 15 minút, potom znovu
intenzívne premiešať. Takto pripravená hmota je
pripravená na inštaláciu a musí byť spotrebovaná
po dobu 2 hodín. Povrchy, na ktoré sa nanáša
lepidlo, musia byť únosné, zbavené prachu,
mastnôt a iných nečistôt. Väčšie nerovnosti vyplniť
KERAMOL Flex lepidlom, v deň pred inštaláciou
obkladov. Pred nanesením lepidla povrchy
grundovať zodpovedajúcim MAXIKRIL podkladom,
v závislosti od stavu povrchov. Ak sa lepí “obklad
na obklad” povrchy grundovať MAXIKRIL Ceramic
primerom. Aplikáciu lepidla vykonávať zubovým
hladidlom, tak aby min. 65% povrchu obkladu bolo
pokryté lepidlom, pričom pri vonkajších prácach
na celý povrch keramického obkladu treba aplikovať lepidlo. Obklady klásť na aplikované lepidlo
posúvajúc ich vľavo/vpravo a hore/dolu. Medzery
medzi obkladmi min. 24 hodín po inštalácii
vyplniť FUGALIN škárovacou hmotou. Po inštalácii,
obklady a pracovné náradie ihneď umyť vodou.
Prevádzková teplota: Práce vykonávať pri teplotách od +5°C do +30°C. Poveternostné podmienky môžu vplývať na proces vytvrdnutia.
Spotreba: Od 2-5kg/m², v závislosti od kvality pripravených povrchov, techniky a spôsobu aplikácie.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom
obale, v suchom a vetranom priestore.
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KERAMOL Elastic

KERAMOL EW

FUGALIN

Vlastnosti a použitie: KERAMOL Elastic je vysokoelastické lepidlo na keramické obklady na báze
hydraulických spojív, špeciálne selektovaných
agregátov, syntetických polymérov a aditív.
Určený je na vnútorné i vonkajšie použitie na
plochách stien a podlahových plochách. Teplotne
je stabilný od -20°C do +70°C. Odporúča sa na
použitie v kúpeľniach, kuchyniach, systémoch s
podlahovým vykurovaním, bazénoch, balkónoch
a terasách, respektíve vo všetkých situáciách
kde sú zalepené keramické obklady vystavené
zvýšenej vlhkosti a zmenám teploty. Ideálny je na
lepenie nenasiakavých obkladov, keď je povrch
náročný, kritický a deformovateľný.

Vlastnosti a použitie: KERAMOL Elastic White je
vysokoelastické lepidlo na keramické obklady na
báze bieleho cementu, špeciálne selektovaných
agregátov, syntetických polymérov a aditív. Určený
je na vnútorné i vonkajšie použitie na plochách
stien a podlahových plochách na lepenie transparentného kameňa, mramoru, vápenca, keramiky
a mozaiky, sklenených tvárnic. Nemení farbu
materiálu. Teplotne je stabilný od -20°C do +70°C.
Odporúča sa na použitie v kúpeľniach, kuchyniach,
systémoch s podlahovým vykurovaním, bazénoch,
balkónoch a terasách, respektíve vo všetkých
situáciách kde sú zalepené keramické obklady
vystavené zvýšenej vlhkosti a zmenám teploty.
Ideálny je na lepenie nenasiakavých obkladov, keď
je povrch náročný, kritický a deformovateľný.

Vlastnosti a použitie: FUGALIN je vodoodpudivá,
paropriepustná, elastická, fungicídne ochránená
hmota na škárovanie, ktorá výborne priľnie k povrchu a je odolná proti poškrabaniu. Určená je na
škárovanie keramických a sklenených obkladov,
mozaiky a kameňa pri vnútorných a vonkajších
prácach. Používa sa ako pre povrchy stien tak aj na
podlahové plochy. Maximálna šírka škáry nesmie
byť väčšia ako 10mm. FUGALIN v dôsledku svojich
vynikajúcich technických vlastností je vhodný
na použitie v kuchyniach, kúpeľniach, ale aj v
interiéroch, ktoré majú systém podlahového vykurovania. FUGALIN sa vyrába v rôznych odtieňoch,
podľa MAXIMA vzorkovníka škárovacích hmôt.

®

Spôsob aplikácie: KERAMOL Elastic 25kg pridať
do 7l vody a miešať po vzniknutie homogénnej
hmoty bez hrudiek. Počkať 15 minút, potom
znovu intenzívne premiešať. Takto pripravená
hmota je pripravená na inštaláciu a musí byť
spotrebovaná po dobu 2 hodín. Povrchy, na ktoré
sa nanáša lepidlo, musia byť únosné, zbavené
prachu, mastnôt a iných nečistôt. Väčšie nerovnosti vyplniť KERAMOL Elastic lepidlom, v deň pred
inštaláciou obkladov. Pred nanesením lepidla
povrchy grundovať zodpovedajúcim MAXIKRIL
podkladom, v závislosti od stavu povrchov. Ak
sa lepí “obklad na obklad” povrchy grundovať
MAXIKRIL Ceramic primerom. Aplikáciu lepidla
vykonávať zubovým hladidlom, tak aby min. 65%
povrchu obkladu bolo pokryté lepidlom. Obklady
klásť na aplikované lepidlo posúvajúc ich vľavo/
vpravo a hore/dolu. Medzery medzi obkladmi
min. 24 hodín po inštalácii vyplniť FUGALIN škárovacou hmotou. Po inštalácii, obklady a pracovné
náradie ihneď umyť vodou.
Prevádzková teplota: Práce vykonávať pri teplotách od +5°C do +30°C. Poveternostné podmienky môžu vplývať na proces vytvrdnutia.
Spotreba: Od 2-5kg/m², v závislosti od kvality pripravených povrchov, techniky a spôsobu aplikácie.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom
obale, v suchom a vetranom priestore.

®

Spôsob aplikácie: KERAMOL Elastic White
25kg pridať do 7l vody a miešať po vzniknutie
homogénnej hmoty bez hrudiek. Počkať 15 minút,
potom znovu intenzívne premiešať. Takto pripravená hmota je pripravená na inštaláciu a musí byť
spotrebovaná po dobu 2 hodín. Povrchy, na ktoré
sa nanáša lepidlo, musia byť únosné, zbavené
prachu, mastnôt a iných nečistôt. Väčšie nerovnosti
vyplniť KERAMOL Elastic White lepidlom, v deň
pred inštaláciou obkladov. Pred nanesením lepidla
povrchy grundovať zodpovedajúcim MAXIKRIL
podkladom, v závislosti od stavu povrchov. Ak
sa lepí “obklad na obklad” povrchy grundovať
MAXIKRIL Ceramic podkladom. Aplikáciu lepidla
vykonávať zubovým hladidlom, tak aby min. 65%
povrchu obkladu bolo pokryté lepidlom. Obklady
klásť na aplikované lepidlo posúvajúc ich vľavo/
vpravo a hore/dolu. Medzery medzi obkladmi min.
24 hodín po inštalácii vyplniť FUGALIN škárovacou
hmotou. Po inštalácii, obklady a pracovné náradie
ihneď umyť vodou.
Prevádzková teplota: Práce vykonávať pri teplotách od +5°C do +30°C. Poveternostné podmienky môžu vplývať na proces vytvrdnutia.
Spotreba: Od 2-5kg/m², v závislosti od kvality pripravených povrchov, techniky a spôsobu aplikácie.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom
obale, v suchom a vetranom priestore.

Spôsob aplikácie: FUGALIN 2kg pridať do
≈600ml vody a dobre miešať miešadlom. Počkať
5-10 minút, potom znovu intenzívne premiešať. Takto pripravená hmota je pripravená na
inštaláciu a musí byť spotrebovaná po dobu 2
hodín. FUGALIN aplikovať gumovou stierkou na
škárovanie, šikmo vzhľadom na smer škár tak, že
sa vtlačí do škár. Plocha, ktorá sa škáruje, musí byť
najskôr navlhčená. Po aplikácii, po asi 10-15 min.
Celkový povrch obkladov a škár utrieť jemnou
špongiou na škáry, a potom vyleštiť suchou
handričkou. Vodoodpudivosť FUGALIN-u sa dosahuje po 5-7 dňoch po inštalácii. Obklady, ktoré
sú veľmi porézne a drsné, pred začatím práce
najprv skontrolovať ako sa čistia. Lepidlo, ktorým
sa obklady lepia nie je úplne suché, môže zmeniť
farbu škáry. Po obkladoch možno chodiť 12 hodín
po inštalácii FUGALIN-u. Po použití pracovné
náradie ihneď umyť vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je od +10°C do +30°C. Nesmie sa
používať pod +5°C, ako ani pri silnom slnku,
vetre, hmle a daždi.
Spotreba: Od 0.5-1.0kg/m², v závislosti od šírky a
hĺbky škár, ako aj formátu obkladov.
Trvanlivosť a skladovanie: 24 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom
obale, v suchom a vetranom priestore.
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HYDROIZOLAČNÉ NÁTERY

HIDROMAX Plus

HIDROMAX Flex

HIDROMAX Lastic

Vlastnosti a využitie: HIDROMAX Plus je 1k hmota
vyrobená na báze cementu a špeciálne selektovaných agregátov, zlepšená vodoodpudzujúcimi,
vodonepriepustnými polymérmi a prísadami.
Zmiešaním s vodou sa získa pastovitá hmota, ktorá
sa aplikuje štetkou alebo kovovou murárskou
lyžicou. Používa sa na ochranu betónu a stavieb
pred výskytom kapilárnej vlhkosti, prieniku vody
nízkym tlakom ako aj v situáciách, keď je potrebné
zabezpečiť vodonepriepustnosť pri pozitívnom
hydrostatickom tlaku vody. Odporúča sa na hydroizoláciu oporných stien, suterénnych a pivničných
miestností, základových pásov a tankov.
Spôsob aplikácie: Podklad musí byť: únosný, čistý
a bez slabo spojených častí, prachu, vodorozpustných solí, mastnôt a iných nečistôt. Betónové
povrchy, cementové potery a malty musia byť staré
min. 28 dní. Veľké dutiny a poškodené prvky najprv
vyplniť KERAMOL lepidlom alebo reparatúrnou
maltou. HIDROMAX Plus 12kg pridať do 3.2-3.5l
vody a miešať kým nevznikne homogénna hmota
bez hrudiek. Počkať 5-10 minút a znovu intenzívne miešať. Takto pripravená hmota je pripravená
na inštaláciu a musí byť spotrebená po dobu 1.
hodiny. Pred aplikáciou hydroizolácie, podklad
treba navlhčiť. Pripravenú hmotu aplikovať tuhou
a robustnou štetkou v dvoch náteroch, krížovým
postupom. Druhý náter aplikovať ihneď po vytvrdnutí prvej vrstvy, ktorá ešte nie je úplne suchá. Pri
podkladoch, ktoré sú vystavené silnému vplyvu
vody môže byť potrebná aplikácia 3. alebo 4. vrstiev
náteru. V prípade, že doba medzi aplikáciami dvoch
vrstiev je väčšia ako 24 hodín, predchádzajúcu
vrstvu jemne vypieskovať. Min. hrúbka každej vrstvy
je 0.7mm a max. 2mm. Rohy, kanalizačné stoky a
potrubné priestupy treba izolovať použitím izolačných pásov. Na izolovanom podklade je možné
chodiť po 3. dňoch. Keramickú dlažbu možno klásť
po 3. až 5. dňoch v závislosti od hrúbke vrstvy a
klimatických podmienok.
Spotreba: ≈1.9kg/m², v závislosti od drsnosti a únosnosti podkladu, technike a spôsobu aplikácie.

Vlastnosti a využitie: HIDROMAX Flex je flexibilná
2k hmota vyrobená na báze cementu, zlepšená
vodoodpudzujúcimi, vodonepriepustnými
polymérmi, špeciálne selektovanými agregátmi,
obohatená o špeciálne prísady. Skladá sa zo suchej
zložky A a tekutej zložky B, ktorých zmiešaním sa
získa pastovitá hmota, ktorá sa aplikuje štetkou
alebo kovovou murárskou lyžicou. Má schopnosť
preklenutia trhlín, vynikajúcu priľnavosť na minerálne podklady, môže sa aplikovať aj pri nižších
teplotách a vo vlhkom prostredí. Používa sa na
ochranu stavieb pred výskytom kapilárnej vlhkosti,
prieniku vody nízkym tlakom, ako aj v situáciách,
keď je potrebné zabezpečiť vodonepriepustnosť pri pozitívnom hydrostatickom tlaku vody.
Odporúča sa na hydroizoláciu kuchýň, kúpeľní,
oporných stien, suterénnych a pivničných miestností, základových pásov, tankov, terás a balkónov.
Spôsob aplikácie: Podklad musí byť: únosný, čistý
a bez slabo spojených častí, prachu, vodorozpustných solí, mastnôt a iných nečistôt. Betónové
povrchy, cementové potery a malty musia byť
staré min. 28 dní. Veľké dutiny a poškodené
prvky najprv vyplniť KERAMOL lepidlom alebo
reparatúrnou maltou. Obsah jedného vreca (zložka
A) 12kg postupne pridávať do 5kg tekutiny (zložka
B), za kontinuálneho miešania, kým nevznikne
homogénna hmota vhodná na aplikáciu štetkou.
Takto pripravená hmota je pripravená na inštaláciu
a musí byť spotrebovaná po dobu 1 hodiny. Pred
aplikáciou hydroizolácie, podklad treba navlhčiť.
Pripravenú hmotu aplikovať tuhou a robustnou
štetkou v dvoch náteroch, krížovým postupom.
Druhý náter aplikovať ihneď po vytvrdnutí prvej vrstvy, ktorá ešte nie je úplne suchá. Pri podkladoch,
ktoré sú vystavené silnému vplyvu vody môže
byť potrebná aplikácia 3. alebo 4. vrstiev náteru. V
prípade, že doba medzi aplikáciami dvoch vrstiev
je väčšia ako 24 hodín, predchádzajúcu vrstvu
jemne vypieskovať. Min. hrúbka každej vrstvy je
0.7mm a max. 2mm. Rohy, kanalizačné stoky a
potrubné priestupy treba izolovať použitím izolačných pásov. Na izolovanom podklade je možné
chodiť po 3. dňoch. Keramickú dlažbu možno klásť
po 3. až 5. dňoch v závislosti od hrúbke vrstvy a
klimatických podmienok.
Spotreba: ≈2kg/m²/mm, v závislosti od drsnosti a
únosnosti podkladu, technike a spôsobu aplikácie.

Vlastnosti a využitie: HIDROMAX Lastic je 1k elastická prášková hmota vyrobená na báze cementu
a špeciálne selektovaných agregátov, zlepšená
vodoodpudzujúcimi, vodonepriepustnými a
alkalicky odolnými polymérmi, vystužená vláknami,
obohatená o špeciálne prísady na hydroizoláciu
a ochranu betónových povrchov. Má schopnosť
preklenutia trhlín, výborné priľnutie na minerálne
povrchy a môže sa aplikovať na vlhké podklady.
Zmiešaním s vodou sa získava pastovitá hmota,
ktorá sa aplikuje štetkou alebo kovovou murárskou
lyžicou. Používa sa na ochranu stavieb pred
výskytom kapilárnej vlhkosti, prieniku vody tlakom,
ako aj v situáciách, keď je potrebné zabezpečiť
vodonepriepustnosť pri pozitívnom a negatívnom hydrostatickom tlaku vody. Odporúča sa na
hydroizoláciu kuchýň, kúpeľní, oporných stien,
suterénnych a pivničných miestností, základových
pásov, plaveckých bazénov a tankov, respektíve
všetkých podkladov vystavených poveternostným
vplyvom a ohybovým zaťaženiam.
Spôsob aplikácie: Podklad musí byť: únosný, čistý a
bez slabo spojených častí, prachu, vodorozpustných
solí, mastnôt a iných nečistôt. Betónové povrchy,
cementové potery a malty musia byť staré min. 28
dní. Veľké dutiny a poškodené prvky najprv vyplniť
KERAMOL lepidlom alebo reparatúrnou maltou.
HIDROMAX Lastic 12kg pridať na 3.0-3.2l vody a
miešať, kým nevznikne homogénna hmota bez hrudiek. Počkať 5-10 minút a znovu intenzívne miešať.
Takto pripravená hmota je pripravená na inštaláciu
a musí byť spotrebovaná po dobu 1. hodiny. Pred
aplikáciou hydroizolácie, podklad treba navlhčiť.
Pripravenú hmotu aplikovať tuhou a robustnou
štetkou v dvoch náteroch, krížovým postupom.
Druhý náter aplikovať ihneď po vytvrdnutí prvej
vrstvy, ktorá ešte nie je úplne suchá. Pri podkladoch,
ktoré sú vystavené silnému vplyvu vody môže
byť potrebná aplikácia 3. alebo 4. vrstiev náteru. V
prípade, že doba medzi aplikáciami dvoch vrstiev je
väčšia ako 24 hodín, predchádzajúcu vrstvu jemne
vypieskovať. Min. hrúbka každej vrstvy je 0.7mm
a max. 2mm. Rohy, kanalizačné stoky a potrubné
priestupy treba izolovať použitím izolačných pásov.
Na izolovanom podklade je možné chodiť po 3.
dňoch. Keramickú dlažbu možno klásť po 3. až 5.
dňoch v závislosti od hrúbke vrstvy a klimatických
podmienok.
Spotreba: ≈1.2kg/m², v závislosti od drsnosti a únosnosti podkladu, technike a spôsobu aplikácie.
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HIDROMAX Elastic HIDROMAX 505

HIDROMAX LF

Vlastnosti a využitie: HIDROMAX Elastic je elastická
2k hmota vyrobená na báze cementu a špeciálne selektovaných agregátov, zlepšená vodoodpudzujúcimi, vodonepriepustnými a alkalicky
odolnými polymérmi, vystužená vláknami, obohatená o špeciálne prísady na hydroizoláciu a ochranu
betónových povrchov. Skladá sa zo suchej zložky A
a tekutej zložky B, ktorých zmiešaním sa získa pastovitá hmota, ktorá sa aplikuje kefou alebo kovovou
murárskou lyžicou. Má schopnosť preklenutia trhlín,
vynikajúcu priľnavosť na minerálne podklady, môže
sa aplikovať aj pri nižších teplotách a vo vlhkom
prostredí. Používa sa na ochranu stavieb pred
výskytom kapilárnej vlhkosti, prieniku vody tlakom,
ako aj v situáciách, keď je potrebné zabezpečiť
vodonepriepustnosť pri pozitívnom a vyššom negatívnom hydrostatickom tlaku vody. Odporúča sa
na hydroizoláciu kuchýň, kúpeľní, oporných stien,
suterénnych a pivničných miestností, základových
pásov, plaveckých bazénov, terás a balkónov,
respektíve všetkých podkladov vystavených poveternostným vplyvom a ohybovým zaťaženiam.
Spôsob aplikácie: Podklad musí byť: únosný, čistý
a bez slabo spojených častí, prachu, vodorozpustných solí, mastnôt a iných nečistôt. Betónové povrchy, cementové potery a malty musia byť staré min.
28 dní. Veľké dutiny a poškodené prvky najprv vyplniť KERAMOL lepidlom alebo reparatúrnou maltou.
Obsah jedného vreca (zložka A) 10kg postupne
pridávať do 5kg tekutiny (zložka B), za stáleho miešania, kým nevznikne homogénna hmota vhodná
na aplikáciu štetkou. Takto pripravená hmota je
pripravená na inštaláciu a musí byť spotrebovaná
po dobu 1 hodiny. Pred aplikáciou hydroizolácie,
podklad treba navlhčiť. Pripravenú hmotu aplikovať
tuhou a robustnou štetkou v dvoch náteroch,
krížovým postupom. Druhý náter aplikovať ihneď
po vytvrdnutí prvej vrstvy, ktorá ešte nie je úplne
suchá. Pri podkladoch, ktoré sú vystavené silnému
vplyvu vody môže byť potrebná aplikácia 3.
alebo 4. vrstiev náteru. V prípade, že doba medzi
aplikáciami dvoch vrstiev je väčšia ako 24 hodín,
predchádzajúcu vrstvu jemne vypieskovať. Min.
hrúbka každej vrstvy je 0.7mm a max. 2mm. Rohy,
kanalizačné stoky a potrubné priestupy treba
izolovať použitím izolačných pásov. Na izolovanom
podklade je možné chodiť po 3. dňoch. Keramickú
dlažbu možno klásť po 3. až 5. dňoch v závislosti od
hrúbky vrstvy a klimatických podmienok.
Spotreba: ≈1.8kg/m², v závislosti od drsnosti a únosnosti podkladu, technike a spôsobu aplikácie.

Vlastnosti a využitie: HIDROMAX Liquid Foil je 1k
hydroizolačný náter, na báze disperzie a špeciálnych polymerových spojív, starostlivo zvolených
prísad, ktoré zlepšujú vodoodpudivosť a vodonepriepustnosť, a špeciálne selektovaných agregátnych
plnív. Náter formuje flexibilnú, rýchloschnúcu
vodotesnú membránu. Pripravený je na použitie a
ľahko sa aplikuje. Určený je na vnútorné i vonkajšie
použitie na vodorovných a zvislých podkladoch,
ako sú terasy, balkóny a miestností, ktoré sú vystavené občasným účinkom vody: kuchyne, kúpeľne,
sprchovacie kúty, verejné toalety a podobne.
Používa sa aj v systémoch s podlahovým kúrením.
Možno ho aplikovať na: betón, cementové estrichy,
cementové malty, sadrokartónové dosky (len v
interiéri), keramické dlaždice, terazzo, kameň a podobne. HIDROMAX Liquid Foil nie je dokončovacia
vrstva a cez ňu sa musí inštalovať pevná ochrana
(keramická dlažba, kameň, mozaika, betón a pod.).
Náter neobsahuje rozpúšťadlá, takže je neškodný
pre človeka a životné prostredie.
Spôsob aplikácie: Podklad musí byť: únosný, čistý
a bez slabo spojených častí, prachu, vodorozpustných solí, mastnôt a iných nečistôt. Betónové
povrchy, cementové potery a malty musia byť
staré min. 28 dní. Veľké dutiny a poškodené
prvky najprv vyplniť KERAMOL lepidlom alebo
reparatúrnou maltou. Nesmie sa aplikovať na
cementové podklady s vlhkosťou väčšou ako 3%,
na podklady s kapilárnou absorpciou vlhkosti, na
sadrové malty, v ktorých je obsah vlhkosti vyšší ako
1% a na sadrové vyrovnávajúce hmoty, v ktorých je
obsah vlhkosti vyšší ako 0.5%. Hladké povrchy, ako
sú dlaždice a terazzo, predbežne treba vybrúsiť a
odstrániť prach. HIDROMAX Liquid Foil sa dodáva
pripravený na použitie. Treba ho dobre zmiešať a
nesmie sa riediť. Materiál aplikovať robustnou štetkou alebo dlhosrstým valčekom, v dvoch vrstvách
s celkovou hrúbkou min. 1.0mm a nie väčšou ako
1.5mm. Druhú vrstvu aplikovať priečne vo vzťahu k
prvej vrstve, a to po min. 3. hodinách od aplikácie
prvej vrstvy, respektíve keď sa prvá vrstva osuší,
stmavne a dostane matný povrch. Rohy, kanalizačné stoky a potrubné priestupy treba izolovať
použitím izolačných pásov, ktoré sa vtláčajú do
prvej vrstvy a natierajú druhou. Ďalšie spracovanie
ošetrovanej plochy, respektíve inštalácia pevných
obkladov (keramická dlažba, kameň, mozaika,
betónu a pod.) je možné po min. 12. hodinách po
aplikácii druhej vrstvy.
Spotreba: ≈1.0-1.3kg/m², v dvoch vrstvách, v závislosti od drsnosti a únosnosti podkladu, technike a
spôsobu aplikácie.
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Vlastnosti a aplikácia: HIDROMAX 505 je elastická,
dvojzložková, polymércementová zmes zložená
z cementu vybraných plnív, vodovzdorných a
vodotesných polymérov s dodatkom aditív Je zložená
zo suchej zložky A a tekutej zložky B. Ich zmiešaním
vzniká pastová hmota, ktorú následne nanášame
štetcom. Používa sa pri ochrane objektov pred
presakovaním vlhkosti, pred prienikom vody pri nízkych
tlakoch a takisto v situáciách, kde je nutné zabezpečiť
vodotesnosť v prípade pozitívneho hydrostatického
tlaku vody. Odporúča sa na hydroizoláciu kúpeľní,
kuchýň, základových stien, pivničných a skladových
priestorov, nadrží a bazénov. Využíva sa aj pri systémoch
podlahového kúrenia.
Prevádzka: Povrch musí byť: nositeľný, čistý a bez
oddeľujúcich sa častí, prachu, vodorozpustných solí,
mastnoty a ostatných znečistení. Betónové povrchy,
cementové potery a malta musia byť staré min. 28
dní. Veľké ohnutie a poškodené elementy najprv
vyplňte sanačnou maltou, betónom alebo lepidlom
KERAMOL na keramické kachličky. Obsah jedného
vrecka (komponent A) 5kg postupne pridávajte do
5l tekutiny (komponent B) pri stálom miešaní (pomer
1:1), kým nevznikne homogénna zmes vhodná na
nanášanie štetcom. Zmes nechajte odstáť 10 minút
a potom znova premiešajte. Takto vytvorená zmes je
pripravená na aplikáciu a musí byť použitá v priebehu
1 hodiny. Pred nanesením hydroizolácie treba povrch
dobre namočiť. Pripravenú zmes treba nanášať
pevným a robustným štetcom v dvoch náteroch,
vodorovne a zvislo. Druhý náter naneste hneď po
spevnení prvej vrstvy, ktorá nie je ešte úplne suchá.
Každú ďalšiu vrstvu nanášajte v opačnom smere,
tak aby boli vrstvy nanesené krížom. Pri povrchoch
vystavených silnému vplyvu vody bude zrejme
potrebné naniesť 3 alebo 4 nátery. Pokiaľ je čas medzi
nanášaním dvoch vrstiev dlhší ako 24 h, je potrebné
predošlú vrstvu zľahka vypieskovať. Min. celková
hrúbka vrstiev je 2mm, max. 5mm. Rohy, sifóny a
kolená potrubia je potrebné izolovať pomocou
izolačnej pásky. Stúpať na izolovanú podlahu je
možné po 3 dňoch. Keramické kachličky je možné
položiť po min. 12 hodinách, v závislosti od hrúbky
vrstvy a klimatických podmienok.
Spotreba: ≈1.2-1.4kg/m2 na dve vrstvy, v závislosti
od drsnosti a absorpcie podlahy, techniky a spôsobu
nanášania.
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Ďalšie informácie nájdete v technickom liste!
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STROJOVÉ OMIETKY

MAXIMAL

®

Vlastnosti a použitie: MAXIMAL Sje hotová cementovo-vápenná omietka na strojové aj ručné omietanie všetkých únosných vnútorných a vonkajších
povrchov stien. Môže sa používať pri všetkych
typoch murovaných stien, tehál, plynobetónových
prvkov, betónov a prírodného kameňa.
Spôsob aplikácie: Povrchy musia byť suché,
zbavené prachu, mastnôt a iných nečistôt ako
i slabo spojených častí. Väčšie nerovností, diery
a štrbiny z inštalácie je potrebné najprv vyplniť.
Ak sú steny vystavané z tehál, kde sú škáry
hlboké a široké, rovnako ich treba vyplniť pred
omietnutím. Takto pripravené povrchy grundovať.
Pri grundovaní hladkých povrchov, v prvom rade
odporúčame používať MAXIMAL Špric; druhé
odporúčanie je akrylátový adhézny most MAXIKRIL
Contact. Veľmi absorpčné povrchy grundovať
MAXIKRIL Concentrate podkladom. omietku
aplikovať strojovo a hneď potom drsne zarovnať
hliníkovou “H” lištou. Po čiastočnom zaschnutí sa
vykonáva odstránenie prebytočného materiálu.
omietka sa “otvára” hliníkovou “T” lištou alebo
mrežovým škrabákom. Povrch, po tomto ošetrení,
zostáva drsný. Po “otvorení” plocha sa vlhčí vodou a
vyhladzuje špongiovým hoblíkom, tak sa dostáva
jemný konečný vzhľad. Minimálna hrúbka vrstvy je
1.5cm. Na nerovné povrchy, kde je nutné aplikovať
omietku v hrubšej vrstve, znovu aplikovať omietku
s prestávkou, ale kým predchádzajúca vrstva ešte
nie je viazaná.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +5°C až +25°C, pri čom aj vzduch aj
podklad, na ktorý sa aplikuje omietka, musia byť v
uvedenom teplotnom rozmedzí.
Spotreba: ≈14kg/m² na 10mm hrúbky pre rovné
povrchy.
Trvanlivosť a skladovanie: 6 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom a nepoškodenom obale, v suchom a
vetranom priestore.

MAXIMAL C

MAXIMAL S

Vlastnosti a použitie: MAXIMAL C je hotová
cementová omietka na strojové aj ručné
omietanie všetkých únosných vnútorných a
vonkajších povrchov stien. Môže sa používať
pri všetkych typoch murovaných stien, tehál,
plynobetónových prvkov, betónov a prírodného
kameňa. Odporúča sa pre priestory so zvýšenou
vlhkosťou, toaletné priestory, pivničné priestory...

Vlastnosti a použitie: MAXIMAL S je hotová cementovo-vápenná omietka na strojové aj ručné omietanie všetkých únosných vnútorných a vonkajších
povrchov stien. Môže sa používať pri všetkych
typoch murovaných stien, tehál, plynobetónových
prvkov, betónov a prírodného kameňa.

®

Spôsob aplikácie: Povrchy musia byť suché,
zbavené prachu, mastnôt a iných nečistôt ako
i slabo spojených častí. Väčšie nerovnosti, diery
a štrbiny z inštalácie je potrebné najprv vyplniť.
Ak sú steny vystavané z tehál, kde sú škáry
hlboké a široké, rovnako ich treba vyplniť pred
omietnutím. Takto pripravené povrchy grundovať.
Pri grundovaní hladkých povrchov, v prvom
rade odporúčame používať MAXIMAL Špric;
druhé odporúčanie je akrylátový adhézny most
MAXIKRIL Contact. Veľmi absorpčné povrchy
grundovať MAXIKRIL Concentrate podkladom.
omietkuaplikovať strojovo a hneď potom drsne
zarovnať hliníkovou “H” lištou. Po čiastočnom
zaschnutí sa vykonáva odstránenie prebytočného
materiálu. omietka sa “otvára” hliníkovou “T” lištou
alebo mrežovým škrabákom. Povrch, po tomto
ošetrení, zostáva drsný. Po “otvorení” sa plocha vlhčí
vodou a vyhladzuje špongiovým hoblíkom, tak sa
dostáva jemný konečný vzhľad. Minimálna hrúbka
vrstvy je 1.5cm. Na nerovné povrchy, kde je nutné
aplikovať omietkuv hrubšej vrstve, znovu aplikovať
omietkus prestávkou, ale kým predchádzajúca
vrstva ešte nie je viazaná.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +5°C až +25°C, pri čom aj vzduch aj
podklad, na ktorý sa aplikuje omietka, musia byť v
uvedenom teplotnom rozmedzí.
Spotreba: ≈16kg/m² na 10mm hrúbky pre rovné
povrchy.
Trvanlivosť a skladovanie: 6 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom a nepoškodenom obale, v suchom a
vetranom priestore.

®

Spôsob aplikácie: Povrchy musia byť suché,
zbavené prachu, mastnôt a iných nečistôt ako
i slabo spojených častí. Väčšie nerovností, diery
a štrbiny z inštalácie je potrebné najprv vyplniť.
Ak sú steny vystavané z tehál, kde sú škáry
hlboké a široké, rovnako ich treba vyplniť pred
omietnutím. Takto pripravené povrchy grundovať.
Pri grundovaní hladkých povrchov, v prvom
rade odporúčame používať MAXIMAL Špric;
druhé odporúčanie je akrylátový adhézny most
MAXIKRIL Contact. Veľmi absorpčné povrchy
grundovať MAXIKRIL Concentrate podkladom.
omietku aplikovať strojovo a hneď potom drsne
zarovnať hliníkovou “H” lištou. Po čiastočnom
zaschnutí sa vykonáva odstránenie prebytočného
materiálu. omietka sa “otvára” hliníkovou “T” lištou
alebo mrežovým škrabákom. Povrch, po tomto
ošetrení, zostáva drsný. Po “otvorení” plocha sa
vlhčí vodou a vyhladzuje špongiovým hoblíkom,
tak sa dostáva jemný konečný vzhľad. Minimálna
hrúbka vrstvy je 1.5cm. Na nerovné povrchy,
kde je nutné aplikovať omietku v hrubšej vrstve,
znovu aplikovať omietku s prestávkou, ale kým
predchádzajúca vrstva ešte nie je viazaná.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +5°C až +25°C, pri čom aj vzduch aj
podklad, na ktorý sa aplikuje omietka, musia byť v
uvedenom teplotnom rozmedzí.
Spotreba: ≈14kg/m² na 10mm hrúbky pre rovné
povrchy.
Trvanlivosť a skladovanie: 6 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom a nepoškodenom obale, v suchom a
vetranom priestore.
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MAXIMAL G

MAXIMAL Špric

Vlastnosti a použitie: MAXIMAL G je hotová
sadrovápenná strojová omietka, určená na
strojové a ručné omietanie všetkých únosných
vnútorných a vonkajších povrchov stien. Môže
sa používať pri všetkych typoch murovaných
stien, tehál, plynobetónových prvkov, betónov a
prírodného kameňa.

Vlastnosti a použitie: Špric je spojivový prostriedok,
adhézny mostík určený na strojovú a ručnú
aplikáciu. Používa sa na všetky podklady, ktoré sa
omietajú. Jeho použitie sa odporúča predovšetkým
u veľmi savých, hladkých a kritických podkladoch
(betónové podklady, tehly, plynobetónové prvky,
zmiešané steny, prírodný kameň). Aplikáciou
MAXIMAL Šprica sa dosahuje dobrá priľnavosť
omietky, vyrovnávanie absorpčných schopností
podkladu, získávanie drsného povrchu.

®

Spôsob aplikácie: Povrchy musia byť suché,
zbavené prachu, mastnôt a iných nečistôt ako
i slabo spojených častí. Ak sú steny vystavané z
tehál, kde sú škáry hlboké a široké, treba ich najprv
vyplniť pred omietnutím. Takto pripravené povrchy
grundovať. Pri impregnovaní hladkých betónových
použiť akrylátový adhézny most MAXIKRIL Contact.
Veľmi absorpčné povrchy grundovať MAXIKRIL
Concentrate podkladom. omietku aplikovať
strojovo a hneď potom drsne zarovnať hliníkovou
“H” lištou. Po čiastočnom zaschnutí sa vykonáva
,,plstenie” materiálu. Na ten spôsob materiál sa
konečne rozvrhuje a vyrovnáva. Po ,,filcovaní” sa
povrch ,,motýľuje”, gletuje, a tak sa dostáva jemný
konečný vzhľad. Minimálna hrúbka vrstvy je
8mm. Na nerovné povrchy, kde je nutné aplikovať
omietku v hrubšej vrstve, znovu aplikovať omietku.
Prvú vrstvu treba striekať a vyrovnať, tak aby zostala
drsná, počkať kým vytvrdne a kým sa osuší, potom
aplikovať druhú vrstvu. Po striekaní materiálu
vyprázdniť hadicu, pumpu a miešačku. Nemiešať s
inými materiálmi!
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +5°C až +25°C, pri čom aj vzduch aj
podklad, na ktorý sa aplikuje omietka, musia byť v
uvedenom teplotnom rozmedzí.

®

Spôsob aplikácie: Povrchy musia byť suché,
zbavené prachu, mastnôt a iných nečistôt ako i
slabo spojených častí. MAXIMAL Špric aplikovať
strojovo striekaním alebo ručne murárskou
naberačkou s ručkou. Kedy je povrch zložený
z rôznych materiálov potrebné je dodatočne
nastaviť sieťku, ktorá zabráni tvorbe trhlín. Pred
aplikáciou skontrolovať, či sú škáry vyplnené
v rovine so stenou. MAXIMAL Špric aplikovať
rovnako v krycom nátere na povrch, ktorý je
suchý. Doba schnutia je min. 2 dni.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +5°C až +25°C, pri čom aj vzduch aj
podklad, na ktorý sa aplikuje omietka, musia byť v
uvedenom teplotnom rozmedzí.
Spotreba: ≈3kg/m².
Trvanlivosť a skladovanie: 6 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom a nepoškodenom obale, v suchom a
vetranom priestore.

Spotreba: ≈12kg/m² na 10mm hrúbky pre rovné
povrchy.
Trvanlivosť a skladovanie: 6 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom a nepoškodenom obale, v suchom a
vetranom priestore.
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Počet dosiek v
balíku (ks)

Povrch dosiek s
rovnými okrajmi
v balíku (m²)

Objem dosiek s
rovnými okrajmi
v balíku (m3)

Povrch dosiek
s polodrážkami
(falc) na okraji v
balíku (m²)

Objem dosiek s
polodrážkami
na okraji v
balíku (m3)

10 mm

50

25

0.25

-

-

20 mm

25

12.5

0.25

-

-

30 mm

16

8

0.24

-

-

40 mm

12

6

0.24

5.733

0.229

50 mm

10

5

0.25

4.777

0.239

60 mm

8

4

0.24

3.822

0.229

70 mm

7

3.5

0.245

3.344

0.234

80 mm

6

3

0.24

2.866

0.229

100 mm

5

2.5

0.25

2.389

0.239

110 mm

4

2

0.22

1.911

0.21

120 mm

4

2

0.24

1.911

0.229

140 mm

4

2

0.28

1.911

0.268

3

1.5

0.225

1.433

0.215

3

1.5

0.24

1.433

0.229

180 mm

3

1.5

0.27

1.433

0.258

190 mm

3

1.5

0.285

1.433

0.272

200 mm

3

1.5

0.3

1.433

0.287

210 mm

2

1

0.21

0.955

0.201

220 mm

2

1

0.22

0.955

0.21

230 mm

2

1

0.23

0.955

0.22

240 mm

2

1

0.24

0.955

0.229

250 mm

2

1

0.25

0.955

0.239

260 mm

2

1

0.26

0.955

0.248

270 mm

2

1

0.27

0.955

0.258

280 mm

2

1

0.28

0.955

0.268

300 mm

2

1

0.3

0.955

0.287

Hrúbka dosiek

150 mm
160 mm

Dĺžka a šírka
dosiek

1000 mm x
500 mm

Farba na balíku

Koeficient tepelnej
vodivosti (λ)

M30

modrá línia

0.047 W/(m·K)

min. 30 kPa

MF60

dve červené línie

0.042 W/mK

min. 60 kPa

MF

červená línia

0.039 W/mK

min. 80 kPa

zelená línia

0.039 W/mK

žltá línia

0.038 W/mK

M120

čierna línia

0.036 W/mK

min. 120 kPa

M150

dve čierne línie

0.034 W/mK

min. 150 kPa

M200

fialová línia

0.033 W/mK

min. 200 kPa

Typ polystyrénu

M90
M100

Zladená technická
špecifikácia

EN 13163

Uvedený povrch dosky vzťahuje sa na povrch priliehania dosky.
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Trieda reakcie na
oheň

Európska trieda E v
súlade s normou EN
13501-1

Pevnosť v tlaku

min. 90 kPa
min. 100 kPa

x

x

Maxitherm MF

x

x

Maxitherm M90

x

x

šikmá strecha –
medzi krokvami

šikmá strecha –
nad krokvami

plochá strecha

STRECHA

doska nad
priechodom

x

x*

doska nad
pivnicou

x

Maxitherm MF60

doska na úrovni
terénu

x

medziposchodová doska

x

koncová doska

dilatačné škáry

x

DOSKA

vetraná fasáda

Maxitherm M30

izolácia sendvičových stien

izolácia vnútorných povrchov

izolácia fasádnych povrchov

STENA

POLYSTYRÉN

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Maxitherm M100

x

x

x

x

x

Maxitherm M120

x

x

x

x

Maxitherm M150

x

x

x

x

x

Maxitherm M200

x

x

x

x

x

*MAXIMA tento výrobok nie je vhodný na použitie na fasádne systémy MAXITHERM.

Pevnosť v šmyku

Pevnosť v ťahu

min. 70 kPa

min. 60 kPa

min. 75 kPa

min. 110 kPa

min. 100 kPa

min. 140 kPa

min. 105 kPa

min. 150 kPa

min. 110 kPa

min. 160 kPa

min. 130 kPa

min. 170 kPa

min. 160 kPa

min. 180 kPa

min. 180 kPa

min. 200 kPa

Dĺžka a šírka dosiek

Hrúbka dosiek

Povrch dosiek s
rovným okrajom

Povrch dosiek s
polodrážkami na
okraji

1000 x 500 mm

od 10 do 300 mm

0.5 m²

0.4777 m²

Na požiadanie dosky môžu byť vyrobené v iných dimenziách, maximálne do 4000 mm x 1000 mm.
Dosky môžu byť vyrobené v akejkoľvek hrúbke od 10 do 300 mm, ak je hrúbka dosky zaokrúhlená na 10 mm.
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DEKORATÍVNE
FASÁDNE
OMIETKY

25
kg

25
kg

25
kg

36

ROLOAKRIL

®

Vlastnosti a využitie: ROLOAKRIL je kvalitná
dekoratívna omietka na báze akrylátu. Vyznačuje sa
vysokou pevnosťou a vodoodpudivosťou. Dobre
priľnie na podklad a má dobrú paropiepustnosť.
Odolný je proti poveternostným vplyvom a
UV žiareniu. Určený je na ochranu a dekoráciu
vonkajších i vnútorných minerálnych povrchov
stien. Je konečnou vrstvou pri vypracovaní
tepelnoizolačných fasád. Vyrába sa v bielej farbe
a možno ho tónovať i v systéme MAXIMIX, v
odtieňoch vyznačených písmenom F.
Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: rovný,
suchý, čistý, bez slabo spojených častí, prachu,
vodorozpustných solí, mastnôt a iných nečistôt,
ktoré môžu zabrániť dobrej priľnavosti na
podklad. Omietnuté povrchy sušiť 28 dní a
konečnú vrstvu lepidla na armovanie sušiť 7 dní.
Pred aplikáciou, povinné je grundovanie povrchu.

COLORPLAST

®

Vlastnosti a využitie: COLORPLAST je kvalitná
dekoratívna mozaika, na báze akrylátu a mramorového zrna granulácie 2mm. Dobre priľnie
na podklad a vyznačuje sa vysokou pevnosťou.
Odolný proti poveternostným vplyvom a UV
žiareniu. Určený je na ochranu a dekoráciu
vonkajších i vnútorných minerálnych povrchov
stien. Je konečnou vrstvou pri tepelnoizolačných fasádach.
Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: rovný, suchý,
čistý, bez slabo spojených častí, prachu, vodorozpustných solí, mastnôt a iných nečistôt, ktoré
môžu zabrániť dobrej priľnavosti na podklad.
Omietnuté povrchy sušiť 28 dní a konečnú
vrstvu lepidla na armovanie sušiť 7 dní. Pred
aplikáciou, povinné je grundovanie povrchu.
Pri novoomietnutých a nedostatočne nosných
plochách, steny predovšetkým impregnovať

ROLOCEM

®

Vlastnosti a využitie: ROLOCEM je cementovovápenná omietka suchého typu, určený je na
ochranu a dekoráciu vonkajších i vnútorných
povrchov stien a ako konečná vrstva pri vypracovaní tepelnoizolačných fasád. Môže sa aplikovať na azbestovo-cementové, sadrokartónové
a preglejkové dosky. Dobre priľnie na podklad,
má dobrú paropriepustnosť, pevnosť a stálosť v
rôznych klimatických oblastiach. Odolný je proti
poveternostným vplyvom a UV žiareniu.
Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: rovný, suchý,
čistý, bez slabo spojených častí, prachu, vodorozpustných solí, mastnôt a iných nečistôt, ktoré
môžu zabrániť dobrej priľnavosti na podklad.
Omietnuté povrchy sušiť 28 dní a konečnú
vrstvu lepidla na armovanie sušiť 7 dní. Pred
aplikáciou, povinné je grundovanie povrchu.

Pri novoomietnutých a nedostatočne nosných
plochách, steny predovšetkým impregnovať
MAXIKRIL Hidrosol podkladom. Po vyschnutí
MAXIKRIL Hidrosolu aplikovať ROLOGRUND,
tónovaný v približnom odtieni finálnej omietky.
ROLOAKRIL pred aplikáciou premiešať, a ako
taký je pripravený na aplikáciu. ROLOAKRIL
TÓNOVANÝ V MAXIMIX SYSTÉME A ROLOAKRIL
ODLIŠNÝCH ŠARŽI A DÁTUMU VÝROBY
POVINNE HOMOGENIZOVAŤ! Homogenizácia
sa vykonáva tak, že sa vo väčšej nádobe zmieša
obsah niekoľkých vedierok. Keď sa spotrebuje
homogenizované množstvo približne za jedno
vedierko, pridáva sa nové a mieša. Aplikácia
omietky sa vykonáva po zaschnutí primeru.
Aplikovať oceľovým alebo plastovým hladidlom
a dokončovacie spracovanie vykonávať rovným
plastovým hladidlom. Po aplikácii pracovné
náradie ihneď umyť čistou vodou.

Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +30°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +5°C, ani pri silnom slnku,
vetre, hmle a daždi. Čerstvo natreté plochy,
v optimálnych podmienkach, ochrániť proti
poveternostným vplyvom aspoň 24 hodín.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom
obale, pri teplote +5°C až +25°C, chránené pred
priamym slnečným svetlom

Spotreba
1.5 mm

2.0 mm

Nezahladená

≈2.4 kg/m²

≈2.7 kg/m²

Zahladená

≈2.6 kg/m²

≈3.3 kg/m²

MAXIKRIL Hidrosol podkladom. Po vyschnutí
MAXIKRIL Hidrosolu aplikovať ROLOGRUND
v približnom odtieni finálnej omietky, čím
sa zabráni vzniku tieňov. COLORPLAST pred
aplikáciou miešať po vznik prvej peny, a ako taký
je pripravený na aplikáciu. Vyhnúť sa dlhšiemu
a intenzívnemu miešaniu. V prípade zvýšeného
výskytu peny, vedierko nechať odstáť po dobu
24 hodín aby sa uvoľnil prebytočný vzduch,
a až potom materiál aplikovať. COLORPLAST
ODLIŠNÝCH ŠARŽI A DÁTUMU VÝROBY POVINNE HOMOGENIZOVAŤ! Homogenizácia sa
vykonáva tak, že sa vo väčšej nádobe zmieša
obsah niekoľkých vedierok. Keď sa spotrebuje
homogenizované množstvo približne za jedno
vedierko, pridáva sa nové a mieša. Aplikácia
malty sa vykonáva po zaschnutí primeru. Aplikovať oceľovým hladidlom, hrúbka cca 3mm.
Oceľovým hladidlom odstrániť zbytok materiálu
a zahladiť, pri čom treba dbať aby medzi

zrniečkami nezostali medzery. Pri čistení hladidla
a stierky a vracania materiálu do vedierka, občas
homogenizovať vrátený materiál, aby sa na
konečnom nátere zabránilo vzniku nadmerného
množstva spojiva. Po aplikácii pracovné náradie
ihneď umyť čistou vodou.

Pri novoomietnutých a nedostatočne nosných
plochách, steny predovšetkým impregnovať
MAXIKRIL Hidrosol podkladom. Po vyschnutí
MAXIKRIL Hidrosolu aplikovať ROLOGRUND.
ROLOCEM 25kg pridať do 5.0-5.5l vody a miešať
po vznik homogénnej hmoty bez hrudiek, ale
nie príliš dlho aby sa zabránilo vzniku peny, ktorá
môže spôsobiť problém pri aplikácii. Ak sa to
stane pripravenú masu nechať odstáť po dobu
15-20 minút, a potom aplikovať. Pripravenú
masu spotrebovať po dobu 2 hodín. Aplikáciu
ROLOCEMU vykonať po zaschnutí primeru
a to oceľovým alebo plastovým hladidlom a
dokončovacie spracovanie vykonávať rovným
plastovým hladidlom. Farbenie povrchov, ktoré
sú spracované ROLOCEMOM vykonávať najskôr
tri týždne po aplikovaní ROLOCEMU. Po aplikácii
pracovné náradie ihneď umyť čistou vodou.

teplota je +10°C až +30°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +5°C, ani pri silnom slnku,
vetre, hmle a daždi. Čerstvo natreté plochy, v
optimálnych podmienkach, ochrániť proti poveternostným vplyvom aspoň 24 hodín.

Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
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Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +30°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +5°C, ani pri silnom slnku,
vetre, hmle a daždi. Čerstvo natreté plochy, v
optimálnych podmienkach, ochrániť proti poveternostným vplyvom aspoň 24 hodín.
Spotreba: Priemerne 4.5kg/m², pri hrúbke
vrstvy 3mm.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote +5°C až +25°C, chránené
pred priamym slnečným svetlom.

Trvanlivosť a skladovanie: 6 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom a nepoškodenom obale, v suchom
a vetranom priestore.

Spotreba
1.5 mm

2.0 mm

Nezahladená

≈2.5 kg/m²

≈3.1 kg/m²

Zahladená

≈2.6 kg/m²

≈3.3 kg/m²

DEKORATÍVNE
FASÁDNE
OMIETKY

25
kg

25
kg

25
kg
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ROLOSIL SN
®

Vlastnosti a využitie: ROLOSIL SN je kvalitná
dekoratívna omietka na báze silikónu. Vyznačuje
sa vysokou pevnosťou a dobrou paropiepustnosťou. Dobre priľnie na podklad a zabezpečuje vysokú vodoodpudivosť. Odolný je proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Určený je
na ochranu a dekoráciu vonkajších i vnútorných
minerálnych povrchov stien. Je konečnou
vrstvou pri vypracovaní tepelnoizolačných fasád.
Vyrába sa v bielej farbe a možno ho tónovať i v
systéme MAXIMIX.
Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: rovný,
suchý, čistý, bez slabo spojených častí, prachu,
vodorozpustných solí, mastnôt a iných nečistôt,
ktoré môžu zabrániť dobrej priľnavosti na podklad.
Omietnuté povrchy sušiť 28 dní a konečnú vrstvu
lepidla na armovanie sušiť 7 dní. Pred aplikáciou,

ROLOSIL ST
®

Vlastnosti a využitie: ROLOSIL ST je kvalitná,
dekoratívna omietka na báze silikátu. Vyznačuje
sa vysokou pevnosťou a dobrou paropiepustnosťou. Odolný je proti poveternostným
vplyvom a UV žiareniu. Dobre priľnie na podklad
a nemôže horieť. Určený je na ochranu a
dekoráciu vonkajších i vnútorných minerálnych
povrchov stien. Je konečnou vrstvou pri vypracovaní tepelnoizolačných fasád. Vyrába sa v bielej
farbe a možno ho tónovať i v systéme MAXIMIX,
v odtieňoch vyznačených písmenami ST.
Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: rovný,
suchý, čistý, bez slabo spojených častí, prachu,
vodorozpustných solí, mastnôt a iných nečistôt,
ktoré môžu zabrániť dobrej priľnavosti na podklad.
Omietnuté povrchy sušiť 28 dní a konečnú vrstvu
lepidla na armovanie sušiť 7 dní. Pred aplikáciou,
povinné je grundovanie povrchu ROLONGRUND

NANOTEX

®

Vlastnosti a využitie: NANOTEX je kvalitná
dekoratívna omietka na báze kompozitných
spojív. Vyznačuje sa vynikajúcou priľnavosťou
na podklad, výraznou paropiepustnosťou, pevnosťou, odolnosťou voči znečisteniu a vysokou
vodoodpudivosťou. Odolný je proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Určený je na
ochranu a dekoráciu vonkajších i vnútorných
minerálnych povrchov stien. Je konečnou vrstvou pri vypracovaní tepelnoizolačných fasád.
Vyrába sa v bielej farbe a možno ho tónovať v
systéme MAXIMIX, v odtieňoch vyznačených
písmenom F.
Spôsob aplikácie: Povrch musí byť: rovný, suchý,
čistý, bez slabo spojených častí, prachu, vodorozpustných solí, mastnôt a iných nečistôt, ktoré
môžu zabrániť dobrej priľnavosti na podklad.
Omietnuté povrchy sušiť 28 dní a konečnú

povinné je grundovanie povrchu ROLONGRUND
SN hrubým silikónovým základným náterom,
tónovaným v približnom odtieni finálnej omietky.
ROLOSIL SN pred aplikáciou premiešať, a ako
taký je pripravený na aplikáciu. ROLOSIL SN
TÓNOVANÝ V MAXIMIX SYSTÉME A ROLOSIL
SN ODLIŠNÝCH ŠARŽI A DÁTUMU VÝROBY
POVINNE HOMOGENIZOVAŤ! Homogenizácia
sa vykonáva tak, že sa vo väčšej nádobe zmieša
obsah niekoľkých vedierok. Keď sa spotrebuje
homogenizované množstvo približne za jedno
vedierko, pridáva sa nové a mieša. Aplikácia
omietky sa vykonáva po zaschnutí primeru.
Aplikovať oceľovým alebo plastovým hladidlom
a dokončovacie spracovanie vykonávať rovným
plastovým hladidlom. Po aplikácii pracovné náradie
ihneď umyť čistou vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +30°C. Nesmie sa používať

ST hrubým silikátovým základným náterom,
tónovaným v približnom odtieni finálnej omietky.
ROLOSIL ST pred aplikáciou premiešať, a ako taký je
pripravený na aplikáciu. ROLOSIL ST TÓNOVANÝ V
MAXIMIX SYSTÉME A ROLOSIL ST ODLIŠNÝCH ŠARŽI
A DÁTUMU VÝROBY POVINNE HOMOGENIZOVAŤ!
Homogenizácia sa vykonáva tak, že sa vo väčšej
nádobe zmieša obsah niekoľkých vedierok. Keď sa
spotrebuje homogenizované množstvo približne za
jedno vedierko, pridáva sa nové a mieša. Aplikácia
omietky sa vykonáva po zaschnutí primeru.
Aplikovať oceľovým alebo plastovým hladidlom
a dokončovacie spracovanie vykonávať rovným
plastovým hladidlom. Po aplikácii pracovné náradie
ihneď umyť čistou vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +25°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +8°C, ani pri silnom slnku,
vetre, hmle a daždi. Čerstvo natreté plochy,
v optimálnych podmienkach, ochrániť proti

vrstvu lepidla na armovanie sušiť 7 dní. Pred
aplikáciou, povinné je grundovanie povrchu.
Pri novoomietnutých a nedostatočne nosných
plochách, steny predovšetkým impregnovať
MAXIKRIL Hidrosol podkladom. Po vyschnutí
MAXIKRIL Hidrosolu aplikovať ROLOGRUND,
tónovaný v približnom odtieni finálnej omietky,
respektíve aplikovať ROLOGRUND ST, ak sa ako
tepelnoizolačný materiál používa kamenná vlna.
NANOTEX pred aplikáciou premiešať, a ako taký
je pripravený na aplikáciu. NANOTEX TÓNOVANÝ
V MAXIMIX SYSTÉME A NANOTEX ODLIŠNÝCH
ŠARŽI A DÁTUMU VÝROBY POVINNE HOMOGENIZOVAŤ! Homogenizácia sa vykonáva tak, že
sa vo väčšej nádobe zmieša obsah niekoľkých
vedierok. Keď sa spotrebuje homogenizované
množstvo približne za jedno vedierko, pridáva
sa nové a mieša. Aplikácia omietky sa vykonáva
po zaschnutí primeru. Aplikovať oceľovým alebo
plastovým hladidlom a dokončovacie spracovanie vykonávať rovným plastovým hladidlom.
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pri teplote pod +5°C, ani pri silnom slnku,
vetre, hmle a daždi. Čerstvo natreté plochy, v
optimálnych podmienkach, ochrániť proti poveternostným vplyvom aspoň 24 hodín.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote +5°C až +25°C, chránené
pred priamym slnečným svetlom.

Spotreba
1.5 mm

2.0 mm

Nezahladená

≈2.6 kg/m²

≈3.0 kg/m²

Zahladená

≈2.9 kg/m²

≈3.3 kg/m²

poveternostným vplyvom aspoň 48 hodín.
Trvanlivosť a skladovanie: 9 mesiacov
od dátumu výroby vytlačeného na obale.
Skladovať v originálnom, dobre uzavretom
a nepoškodenom obale, pri teplote +5°C až
+25°C, chránené pred priamym slnečným
svetlom. Uchovávať mimo dosahu detí.

Spotreba
1.5 mm

2.0 mm

Nezahladená

≈2.7 kg/m²

≈3.0 kg/m²

Zahladená

≈2.9 kg/m²

≈3.3 kg/m²

Po aplikácii pracovné náradie ihneď umyť čistou
vodou.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +25°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +5°C, ani pri silnom slnku,
vetre, hmle a daždi. Čerstvo natreté plochy, v
optimálnych podmienkach, ochrániť proti poveternostným vplyvom aspoň 24 hodín.
Trvanlivosť a skladovanie: 12 mesiacov od
dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať
v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale, pri teplote +5°C až +25°C, chránené
pred priamym slnečným svetlom.
Spotreba
1.5 mm

2.0 mm

Nezahladená

≈2.4 kg/m²

≈2.7 kg/m²

Zahladená

≈2.6 kg/m²

≈3.3 kg/m²

LEPIDLÁ NA TEPELNOIZOLAČNÉ
SYSTÉMY

STIROMOL Bazni

STIROMOL Thermo STIROMOL Elastic

Vlastnosti a použitie: STIROMOL Bazni je jednozložkový suchý typ stavebného lepidla, vyrobený z hydraulických a syntetických spojív, určený
na lepenie polystyrénu na minerálne podklady.

Vlastnosti a použitie: STIROMOL Thermo
je jednozložkový, vysokoelastický suchý typ
stavebného lepidla, vyrobený z hydraulických a
syntetických spojív, s prídavkom prísad. Určený
je na lepenie polystyrénu na všetky druhy
minerálnych podkladov, ako aj na armovaciu
vrstvu dosiek EPS.

®

Spôsob aplikácie: STIROMOL Bazni 25kg pridať
do 5.5-6l vody a miešať, kým nevznikne homogénna hmota bez hrudiek. Počkať 10 minút a
znovu intenzívne premiešať. Takto pripravená
hmota je pripravená na inštaláciu a musí byť
spotrebovaná po dobu 2 hodín. STIROMOL
Bazni aplikovať na tepelnoizolačné dosky
(pokrytie dosky min. 40%), a stláčaním ich lepiť
na pevný a čistý povrch. Na zalepené tepelnoizolačné dosky, po 2-3 dňoch, odporúčame
kotvenie (6 kusov/m²).
Upozornenie: STIROMOL Bazni používať iba na
lepenie polystyrénových dosiek. Tento výrobok
nie je určený na armovanie sieťky ani ako
dokončovacia vrstva.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +30°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +5°C, ako ani za silného slnka,
vetra, hmly a dažďa. Čerstvo aplikovaný povrch,
za optimálnych podmienok, ochrániť proti
poveternostným vplyvom minimálne 24 hodín.
Spotreba: Od 3.5kg/m², v závislosti od
povrchu steny.
Trvanlivosť a skladovanie: 6 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom a nepoškodenom obale, v suchom
a vetranom priestore.

®

Spôsob aplikácie: STIROMOL Thermo 25kg
pridať do 6-6.5l vody a miešať kým nevznikne
homogénna hmota bez hrudiek. Počkať 10 minút
a znovu intenzívne premiešať. Takto pripravená
hmota je pripravená na inštaláciu a musí byť spotrebovaná po dobu 2 hodín. STIROMOL Thermo
aplikovať na okraj tepelnoizolačnej dosky a v
3-6 bodoch v strede dosky (pokrytie dosky min.
40%),a vtláčaním lepiť na pevný a čistý povrch.
Na zalepené tepelnoizolačné dosky, po 2-3
dňoch, odporúčame kotvenie (6 kusov/m²). Nastavenie armovanej sieťky vykonávať vtláčaním
do aplikovanej vrstvy STIROMOL Therma, s
hrúbkou 2-3mm, s presahom 10cm, a potom celý
povrch vyrovnať STIROMOL Thermom. Celková
hrúbka aplikovaného STIROMOL Therma by mala
byť min. 4mm.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +30°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +5°C, ako ani za silného slnka,
vetra, hmly a dažďa. Čerstvo aplikovaný povrch,
za optimálnych podmienok, ochrániť proti poveternostným vplyvom minimálne 24 hodín.

®

Vlastnosti a použitie: STIROMOL Elastic je
jednozložkový, vysokoelastický suchý typ
stavebného lepidla, vyrobený z hydraulických
a syntetických spojív, s prídavkom špeciálnych
prísad. Určený je na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek: polystyrénu, termosilu,
styroduru a kamennej vlny, na všetky druhy
minerálnych podkladov.
Spôsob aplikácie: STIROMOL Elastic 25kg
pridať do 6-6.5l vody a miešať kým nevznikne
homogénna hmota bez hrudiek. Počkať 10 minút
a znovu intenzívne premiešať. Takto pripravená
hmota je pripravená na inštaláciu a musí byť
spotrebovaná po dobu 2 hodín. STIROMOL
Elastic aplikovať na okraj tepelnoizolačnej dosky a
v 3-6 bodoch v strede dosky (pokrytie dosky min.
40%). Na dosky kamennej vlny aplikovať lepidlo
po celom povrchu pomocou zubovej murárskej
lyžice. Dosky vtláčaním lepiť na pevný a čistý
povrch. Na zalepené tepelnoizolačné dosky, po
2-3 dňoch, odporúčame kotvenie (6 kusov/m²).
Nastavenie armovanej sieťky vykonávať vtláčaním
do aplikovanej vrstvy STIROMOL Elasticu, s
hrúbkou 2-3mm, s presahom 10cm, a potom celý
povrch vyrovnať STIROMOL Elasticom. Celková
hrúbka aplikovaného STIROMOL Elasticu by mala
byť min. 4mm.
Prevádzková teplota: Optimálna prevádzková
teplota je +10°C až +30°C. Nesmie sa používať
pri teplote pod +5°C, ako ani za silného slnka,
vetra, hmly a dažďa. Čerstvo aplikovaný povrch,
za optimálnych podmienok, ochrániť proti
poveternostným vplyvom minimálne 24 hodín.
Trvanlivosť a skladovanie: 6 mesiacov od dátumu výroby vytlačeného na obale. Skladovať v
originálnom a nepoškodenom obale, v suchom
a vetranom priestore.

25

25

25

kg

kg

kg
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MAXITHERM Standard
®

MAXITHERM Standard je tradičný ETICS systém s polystyrénom (EPS-expandovaný polystyrén). Určený
je na inštaláciu tepelnoizolačných systémov v nových a existujúcich budovách. Používa sa pre všetky
objekty, v ktorých chcete dosiahnuť úspory energie za pomoci spoľahlivého a kvalitného ETICS systému
za prijateľnú cenu.
Vlastnosti: Spoľahlivá tepená izolácia; dodatočná ochrana proti riasam a hubám; vysoká odolnosť voči
nečistotám; paropriepustný a vodoodpudzujúci; odolný proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu;
intenzita odtieňov neslabne v priebehu času; Výnimočne veľký výber odtieňov.

a

tepelnoizolačný materiál

b

sklenená mriežka

c

hmoždinka

MAXITHERM STANDARD
tepelnoizolačný systém s polystyrénom (EPS)
1
2
3

STIROMOL Thermo
lepidlo na lepenie a armovanie
polystyrénu

1
2
3

STIROMOL Elastic lepidlo na kamennú
vlnu, EPS, grafitový polystyrén, styrodur a
armovanie sieťky

4

ROLOGRUND
hrubý akrylový
základný náter

5

ROLOAKRIL
akrylátová dekoratívna
omietka

ROLOGRUND SN
hrubý silikónový
základný náter

ROLOSIL SN
silikónová dekoratívna
omietka

ROLOGRUND
hrubý akrylový
základný náter

NANOTEX
nanosilikátová
dekoratívna omietka
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MAXITHERM
TEPELNOIZOLAČNÉ
SYSTÉMY
a
b
c

a
b
c

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

MAXITHERM Super

MAXITHERM Premium

MAXITHERM Super je ETICS systém novšej generácie s Neopor-expandovaným polystyrénom s prídavkom grafitu. Polystyrén (EPS) s prídavkom
grafitu, kvôli nižšiemu koeficientu tepelnej vodivosti, dosahuje rovnaký
efekt tepelnej izolácie s 20% menšou hrúbkou v porovnaní s ekvivalentným “bielym” expandovaným polystyrénom.

MAXITHERM Premium je vynikajúci vrcholný systém ETICS s kamennou
vlnou. Tento systém sa vyznačuje vrcholnou tepelnou a zvukovou
izoláciu objektov a vysokou paropriepustnosťou. Vzhľadom na to, že
je kamenná vlna nehorľavý materiál, inštaláciou MAXITHERM Premium
fasádneho systému zabezpečujete dodatočnú istotu v prípade požiaru.

Vlastnosti: Výborná tepelná izolácia; dodatočná ochrana proti riasam
a hubám; vysoká odolnosť voči nečistotám; paropriepustný a vodoodpudzujúci; odolný proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu; intenzita odtieňov neslabne v priebehu času; Výnimočne veľký výber odtieňov.

Vlastnosti: Vynikajúca tepelná a zvuková izolácia; dodatočná ochrana proti
riasam a hubám; vysoká odolnosť voči nečistotám; paropriepustný a vodoodpudzujúci; odolný proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu; intenzita odtieňov neslabne v priebehu času; Výnimočne veľký výber odtieňov.

®

a

tepelnoizolačný materiál

®

b

c

sklenená mriežka

MAXITHERM SUPER tepelnoizolačný systém s grafitovým
polystyrénom (Neopor)

hmoždinka

MAXITHERM PREMIUM
tepelnoizolačný systém s kamennou vlnou (MW)

1
2
3

STIROMOL Elastic
lepidlo na kamennú vlnu, EPS, grafitový polystyrén, styrodur a
armovanie sieťky

1
2
3

STIROMOL Elastic
lepidlo na kamennú vlnu, EPS, grafitový polystyrén, styrodur a
armovanie sieťky

4

ROLOGRUND
hrubý akrylový
základný náter

4

ROLOGRUND ST
primer ruvido a
base di silicati

5

ROLOAKRIL
akrylátová dekoratívna
omietka

5

ROLOSIL ST
silikátová dekoratívna
omietka

ROLOGRUND SN
hrubý silikónový
základný náter

ROLOSIL SN
silikónová dekoratívna
omietka

ROLOGRUND SN
hrubý silikónový
základný náter

ROLOSIL SN
silikónová dekoratívna
omietka

ROLOGRUND
primer acrilico
ruvido

NANOTEX
nanosilikátová
dekoratívna omietka

ROLOGRUND ST
primer ruvido a
base di silicati

NANOTEX
nanosilikátová
dekoratívna omietka
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c
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MAXITHERM Strong
®

MAXITHERM Strong je ETICS systém so styrodurom (XPS-extrudovaný polystyrén). Zabezpečuje vysokú
odolnosť proti mechanickým poškodeniam, vodoodpudivosť a tepelnú izoláciu. Vzhľadom na jeho
pevnosť a vodoodpudivosť MAXITHERM Strong systém sa odporúča na sokle domov.
Vlastnosti: Spoľahlivá tepelná izolácia; dodatočná ochrana proti riasam a hubám; vysoká odolnosť voči
nečistotám; paropriepustný a vodoodpudzujúci; odolný proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu;
intenzita odtieňov neslabne v priebehu času; Výnimočne veľký výber odtieňov.
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tepelnoizolačný materiál

b

sklenená mriežka

c

hmoždinka

MAXITHERM STRONG
tepelnoizolačný systém so styrodúrom (XPS)
1
2
3

STIROMOL Elastic
lepidlo na kamennú vlnu, EPS, grafitový polystyrén, styrodur a armovanie sieťky

4

ROLOGRUND
hrubý akrylový
základný náter

5

COLORPLAST
akrylová mramorová
mozaika

ROLOGRUND SN
hrubý silikónový
základný náter

ROLOSIL SN
silikónová dekoratívna
omietka

ROLOGRUND
hrubý akrylový
základný náter

ROLOAKRIL
akrylátová dekoratívna
omietka
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