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Systémy pro zahrady

V posledních letech se s rychlým rozvojem 
stavebnictví stále zmenšuje nezastavěná 
a nezpevněná plocha, která je nutná k 
vytváření spodních vod.

Téměř 70 % pitné vody se vytváří regene-
rací z dešťových vod. V území s vysokým 
procentem zastavění a zpevněných ploch 
je dešťová voda odváděna kanalizací 
do vodotečí a není tudíž zasakována do 
půdy. 

Tato území jsou dále z důvodu svodu 
veškerých povrchových vod do vodotečí 
zdrojem povodňových vln, množství odté-
kající vody je až trojnásobné ve srovnání 
s množstvím vody v nezastavěném území 
s přirozenou vsakovací funkcí. 

Firma maxit se intenzivně věnovala 
uvedenému problému a vyvinula speciální 
drenážní vysoce vodopropustný systém 
pro vytváření zpevněných ploch.

Drenážní systém umožňuje přirozené
vsakování srážkové vody do půdy a chrá-
ní naše životní prostředí.

maxit Drenážní systém

Prvky systému:

• maxit ton 905  
Drenážní beton

• maxit ton 908  
Beton/Potěr

• maxit coll NH  
Trasový spojovací můstek

• maxit ton 911  
Spárovací hmota pro kámen 1K

• maxit ton 912 Epoxi  
Spárovací hmota pro kámen 2K

maxit gala  
Drenážní systém

maxit gala | Drenážní systém
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maxit gala | maxit ton 905, maxit ton 908, maxit coll NH

maxit ton 905
Drenážní beton

Prostřednictvím upravené zrnitosti kame-
niva lze z drenážního betonu vytvořit be-
tonové lože s vysokou propustností vody. 
Kamenivo je spojené pouze bodově a 
objem otevřených pórů dosahuje až 15%.

Drenážní beton nevykazuje téměř žádnou 
kapilární nasákavost. Tato vlastnost 
zajišťuje mrazuvzdornost betonu a zabra-
ňuje vzniku barevných změn a výkvětů u 
dlažeb z přírodního kamene a poškození 
vlivem mrazu při stojící vodě na balkó-
nech a terasách.

Vlastnosti
• vodopropustnost ≥ 14,2 x 10-5 m/s
• odolný proti mrazu a posypovým solím
• s vysokou vodopropustností
• minimalizuje poškození mrazem
• minimalizuje stojící vodu na povrchu

maxit coll NH
Trasový spojovací můstek

maxit coll NH se používá jako speciální 
spojovací můstek při pokládání přírod-
ního kamene do silné vrstvy, zavlhlého 
maltového / betonového lože. Zabraňuje 
u citlivých přírodních kamenů výkvětům a 
zbarvení z podkladu. Vhodný pro vnitřní 
i vnější prostředí k pokládání kameninové 
dlažby a přírodních kamenů do maltové-
ho lože. 

Vlastnosti
• pro vnější i vnitřní prostředí
• pro podlahy
• k pokládání kameninových obkladů a 

přírodního kamene do silného lože
• zabraňuje výkvětům a zbarvení kamene
• k bezpečnému pokládání přírodního 

kamene do silného lože
• velmi dobrá přídržnost
• pro bytové stavby, průmysl, haly, scho-

diště, vytápěné potěry, balkóny, terasy

maxit ton 908
Beton/Potěr

maxit ton 908 je vhodný pro všechny 
betonářské práce na stavbě. Je ideální 
v pozemním stavitelství při zakládání, 
betonování překladů, sloupů a pilířů a 
pro potěry dále pro betonáž vynechaných 
míst v železobetonu, schodišť až po beto-
náž velkých ploch. V zahradní architek-
tuře je ideální pro betonáž a osazování 
obrubníků, palisád, schodových stupňů, 
betonových dlažeb, přírodních kamenů 
a základů pod opěrné stěny.

Vlastnosti
• dodávaná v sile i v pytlích
• beton na místě na stisknutí tlačítka
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maxit ton 911
Spárovací hmota

maxit ton 911 je vodopropustná, 
spárovací, jednosložková hmota na bázi 
přírodních barevných písků jemné zrnitosti 
a polyuretanového pojiva.

maxit ton 911 slouží jako spárovací 
hmota pro dlažby z přírodního kamene, 
a betonu na chodnících, příjezdových 
cestách a v zahradní architektuře.  

Vlastnosti
• vodopropustná
• UV stabilní
• stálobarevná
• odolná proti mrazu a posypovým solím
• bez rozpouštědel
• odolná proti vlhkosti
• Pevnost v tlaku po 7 dnech  

cca 38 N/mm2 (zhutněná),  
cca 14 N/mm2 (nezhutněná)

• pevnost v tahu za ohybu cca 6 N/mm2

• dodávaná v barevných variantách: 
písková, šedá, bazaltová, černá

1. Plocha připravená pro spárování

2. Vždy namíchat kompletní balení

3. Písek nasypat do vhodné mísicí nádoby

4. Přilít celý obsah plechovky pryskyřice

5. Míchadlem míchat cca 3 - 5 minut

6. Homogenní zavlhlá směs bez hrudek

7. Hotovou směs nasypat na podklad a 
rovnoměrně rozdělit po povrchu

8. Směs důkladně zatlačit gumovou stěr-
kou nebo středně tvrdým koštětem do spár

maxit gala | maxit ton 911

maxit gala  
Dränsystem
maxit gala  
Drenážní systém

maxit gala | maxit ton 911maxit gala | Drenážní systém



 maxit gala | 5

10. Přebytečný materiál smést středně 
tvrdým koštětem

11. Na povrchu dlažby nenechávat žád-
né zbytky materiálu

12. Hotová plocha

9. Vhodná pro šířku spáry od 5 mm

maxit ton 912 Epoxi
Spárovací hmota

maxit ton 912 je vodopropustná, 
spárovací, dvousložková hmota na bázi 
přírodních barevných písků jemné zrnitosti 
a epoxidového pojiva.

maxit ton 912 slouží jako spárovací 
hmota pro dlažby z přírodního kamene, a 
betonu na chodnících, příjezdových ces-
tách, parkovištích, silnicích a v zahradní 
architektuře.

Jako profi produkt se maxit ton 912 
Epoxi hodí pro spárování velkých ploch, 
kde je požadováno rychlé užívání.

Vlastnosti
• vodopropustná
• bez rozpouštědel
• vodou emulgovaná
• vhodná pro úklid čistícími a zametacími 

stroji
• odolná proti mrazu a posypovým solím 
• pevnost v tlaku po 7 dnech  

cca 55–56 N/mm2 (zhutněná)
• pevnost v tahu za ohybu po 7 dnech  

20 N/mm2

1. Vyčištěná a důkladně navlhčená 
plocha.

2. Balení se skládá z písku smíchaného s 
pryskyřicí a z tužidla. 

3. Celý obsah tužidla se nalije do písku. 
Celý obsah vědra se následně promíchá 
na homogenní směs bez hrudek.

4. Konzistenci směsi lze upravit přidá-
ním až 10% čisté vody. (10% se nesmí 
překročit).

maxit gala | maxit ton 912 Epoximaxit gala | maxit ton 912maxit gala | Drenážní systém
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maxit gala  
Dränsystem

maxit gala  
Drenážní systém

5. Takto připravenou směs znovu důklad-
ně míchat cca 3 minuty.

6. Hotovou spárovací hmotu rovnoměrně 
rozdělit na připravenou navlhčenou plo-
chu gumovou stěrkou, přebytečný materiál 
stáhnout stěrkou pryč.

7. Po cca 5 - 15 minutách (v závislosti na 
teplotě) zbytky materiálu odstranit středně 
tvrdým koštětem. Povrch kamene musí být 
zcela beze zbytků spárovací hmoty.

8. Hotová plocha. Povrch zůstává im-
pregnovaný tenkou vrstvou pojiva.

Barvy spárovací hmoty

Spotřeba
Příklady spotřeby při hloubce spáry okolo 
30 mm.

Kámen Šířka 
spáry

maxit ton 
911

maxit ton 912 
Epoxi

délka/šířka  
in mm mm cca spotřeba 

v kg/m2
cca spotřeba 
v kg/m2

Dlažební 
kostky

40 x 40
50 x 50
60 x 60

8 
8
8

15,5
13,0
11,5

15,5
13,0
11,5

Malé kameny 80 x 80
90 x 90
100 x 100

10
10
10

11,0
10,0
9,0

11,0
10,0
9,0

Velké kameny 120 x 120
120 x 180
140 x 140
140 x 200

15
15
15
15

8,0
9,5
10,0
8,5

8,0
9,5
10,0
8,5

Dlaždice 40 x 40
60 x 40
60 x 60

10
10
10

2,5
2,0
1,5

–
–
–

(Hodnoty jsou určeny výpočtem, bez započítání zbytků při čištění plochy)

bazalt

šedá

černá
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písková

maxit gala | Barvy spárovací hmoty



maxit gala  
cementové
systémy

maxit gala | 7

maxit PFM
Spárovací hmota

maxit PFM je hydraulicky pojená suchá 
směs, vyrobená ze speciálního cementu 
a ušlechtilých plnících a zušlechťujících 
přísad.

Používá se jako vodonepropustná spáro-
vací hmota s vysokou odolností proti mra-
zu a posypovým solím. Je zvlášť vhodná i 
pro spárování velkých ploch.

maxit PFM se používá pro spárování 
přírodních kamenů, betonové dlažby a 
slinuté dlažby - klinkrových cihel.
Lze ji použít pro stávající i nové vodo-
rovné plochy. Je vhodná i pro plochy s 
intenzivním provozem jako jsou ulice, 
cesty, náměstí, parkovací plochy.

Vlastnosti
• cementem pojená
• vodonepropustná
• vysoká odolnost proti mrazu a posypo-

vým solím
• vhodná i pro velké plochy
• vhodná i pro vysoké zatížení

maxit flowpoint
Spárovací hmota

maxit flowpoint je hydraulicky pojená 
suchá směs, vyrobená ze speciálního 
cementu a ušlechtilých plnících a zušlech-
ťujících přísad.

Používá se jako vodonepropustná, rych-
le-tvrdnoucí spárovací hmota s vysokou 
odolností proti mrazu a posypovým solím. 
Je zvlášť vhodná i pro spárování velkých 
ploch.

plochy spárované s maxit flowpoint je 
možné, v závislosti na teplotě, cca po 1 
hodině přecházet a po cca 4 hodinách 
přejíždět. 

maxit flowpoint se používá pro spárová-
ní přírodních kamenů, betonové dlažby a 
slinuté dlažby - klinkrových cihel.
Lze ji použít pro stávající i nové vodorov-
né plochy. Je vhodná i pro plochy s inten-
zivním provozem jako jsou ulice, cesty, 
náměstí, parkovací plochy, autobusové 
zastávky.

maxit flowpoint je na základě možnosti 
rychlého zatížení velmi vhodná v přípa-
dech, kdy se musí dlážděné plochy opět 
rychle uvést do provozu.

Vlastnosti
• cementová
• rychle-tvrdnoucí
• vodonepropustná
• vysoká odolnost proti mrazu a posypo-

vým solím
• vhodná i pro velké plochy
• vhodná i pro vysoké zatížení

maxit gala | cementové systémy

25

flowpoint

SCHNELLHÄRTENDER 

PFLASTERFUGENMÖRTEL

25
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maxit speciální 
produkty pro zahrady 
a krajinnou výstavbu

maxit mur 956
Vápeno-trasová malta

maxit mur 956 je dobře zpracovatelná, 
s minimálními sklony k výkvětům, mrazu-
vzdorná vápeno-trasová malta.

Je velmi vhodná k restaurování historic-
kého zdiva, kamenného zdiva, pro eko-
logické novostavby nebo k sanaci zdiva 
památkově chráněných objektů.

Vlastnosti
• zrnitost do 2 mm
• bez vnitřního napětí
• velmi nízké sklony k tvorbě výkvětů
• Reakce na oheň A 1
• vysoká poddajnost
• pro vnější i vnitřní použití
• čistě minerální a zdravotně nezávadná
• Třída malty M 2,5 podle EN 998-2
• Pevnost v tlaku (28 dní) > 2,5 N/mm2

maxit mur 958
Tras-cementová malta

maxit mur 958 je zdicí a pokládací 
malta s minimálními sklony k výkvětům pro 
zdivo z přírodního kamene jako např. pís-
kovec, žula, bazalt, vápenec a další. Na 
základě pevnostní třídy M 10 je vhodná 
pro zdivo s vyššími statickými nároky. 

Vlastnosti
• zrnitost do 2 mm
• velmi nízké sklony k tvorbě výkvětů
• Reakce na oheň A 1
• vysoká poddajnost
• pro vnější i vnitřní použití
• čistě minerální a zdravotně nezávadná
• Třída malty M 10 podle EN 998-2
• Pevnost v tlaku (28 dní) > 10 N/mm2

maxit gala | maxit mur 956, maxit mur 960

maxit mur 960
Tras-cementová malta

maxit mur 960 je tras-cementová malta 
určená k pokládání přírodního a umělého 
kamene do silného lože ve vnějším a 
vnitřním prostředí.

Nelze použít ke spárování!

Vlastnosti
• zrnitost do 4 mm
• redukuje riziko zbarvení kamene od 

podkladu
• velmi nízké sklony k tvorbě výkvětů
• odolná proti působení mrazu a posypo-

vým solím
• pro vnější a vnitřní prostředí
• Třída malty M 10 podle EN 998-2
• Pevnost v tlaku (28 dní) > 10 N/mm2
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maxit gala | maxit no mix

maxit no mix
sloupkový beton

maxit no mix je mnohostranně použitel-
ná suchá betonová směs, u které odpadá 
potřeba míchání.

Používá se k upevňování plotových 
sloupků, dopravních značek, houpaček, 
zahradních lamp a dalších.

Vlastnosti
• Betonáž beze zbytku materiálu 
• žádné umývání míchačky a kbelíků
• velmi jednoduše:

 nasypat... zalít... hotovo!

1. Podle pozdějšího zatížení zvolit vhod-
nou velikost jámy cca 10 - 25 cm větší, 
jak upevňovaný prvek. Stěny a dno jámy 
v předstihu namočit vodou.

2. Po osazení a upevnění prvku jámu 
vyplňovat po vrstvách cca 10 cm s maxit 
no mix. Každou vrstvu zalít vodou.

3. Na 30 kg maxit no mix je potřeba 
cca 5 l Vody. Po 10 cm vrstvy materiál 
vždy zalít vodou a pokračovat další 
vrstvou. Povrch poslední vrstvy vyhladit 
zednickou lžící.

4. Zabetonovaný prvek je po 1 hodině 
lehce a po 24 hodinách plně zatížitelný.

maxit no mix


