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Zdivo 3.0 – dlouhá cesta k Mörtelpad
Vývoj ve zpracování zdiva jde s maxitmörtelpad kupředu. Od čistě ruční práce, přes zednické lžíce, až 
k maltovacím vozíkům. V průběhu let už došlo k radikálním inovacím. S maxitmörtelpad přináší nyní maxit 
na trh způsob zpracování, který převezme sílu tradičních způsobů zdění a účelně je doplní o inovace, které 
výrazně usnadní zpracování. Jednoduše řečeno: nadstandardní zdivo – intuitivně, rychle a bezpečně vyzděné.

Technická data

Spotřeba materiálu Dle velikosti zdicího bloku a maltové desky

Teplota zpracování Nezpracovávat při teplotě vzduchu nebo objektu pod 5 °C a přes  30 °C dále při 
očekávaných nočních mrazech

Reakce na oheň A 1, nehořlavý

Použití ve vnějším prostředí Ano

Použití ve vnitřním prostředí Ano

Smyková pevnost dle DIN 18555 > 0,5 N/mm²

Součinitel tepelné vodivosti λ10dry 0,208 W/(msK)

ost

ost



maxit mörtelpad | Chytré zdění

Zdivo 3.0

 ■  enormní časová úspora

 ■  intuitivní zpracování

 ■  nejvyšší kvalita zdiva



Maltové desky - revoluce při zdění

Stavební materiály pro zdivo se neustále mění: rostoucí požadav-
ky na pláště budov vyžadují stálé úpravy jejich technických para-
metrů. Tomu se musí přizpůsobit také metody zdění. Ve zděných 
stavbách nyní nasazuje maxitmörtelpad nové měřítko: skládá se 
ze suché malty, ve vodě rozpustného taveného lepidla a skelné 
tkaniny, která zajišťuje dostatečnou stabilitu. Tato revoluční kom-
binace umožní, že je zdivo přesné, kvalitní a snadněji zhotovené 
– a to se zřetelnou úsporou času.

Více času na to podstatné

Přípravné a navazující práce při zdění jsou nákladné. Nejprve 
je potřeba ve správném poměru namíchat maltu, udržovat ji ve 
vhodné konzistenci pro zpracování, provádět opatření, aby při 
pracovních přestávkách nebo po dokončení práce nemohla rychle 
vyschnout. Tyto činnosti jsou poměrně náročné. Nová malta  
maxitmörtelpad s tím skoncuje: „vybalit, položit, namočit“. 
Nepříjemná prašnost při míchání malty tudíž patří minulosti. 
Zedník krátce předtím navlhčí podklad, vezme suché Mörtelpa-
dy z vakuově balených obalů a položí je na připravenou řadu 
zdicích bloků. Poté namočí Mörtelpady až jsou „prohlubně“ na 
povrchu Mörtelpadu kompletně naplněny vodou. Asi po jedné 
minutě se může položit další zdicí prvek na navlhčený Mör-
telpad a následně urovnat. Mörtelpad šetří čas také v logistice: 
na objednané palety zdiva je na staveništi vždy správně množ-
ství maxitmörtelpadů. Na staveništi tak vzniká i méně znehod-
nocené zdicí malty. Shrnuto podtrženo, Mörtelpad umožňuje 
větší výkonnost při stejném časovém a personálním plánování.

Jednoduše – rychle – s jistotou:  
„maxit mörtelpad“

Hlavní výhody na první pohled 

 ■ časové výhody u přípravných 
a navazující prací při zdění

 ■ lehké a srozumitelné zpracování

 ■ přesné a kvalitní zdění 

 ■ bez náročných pracovních  
nástrojů a zařízení  
(výhody u aplikace a nákladů)

 ■ větší čistota a pořádek na stave-
ništi



Pochopitelné, bez zbytečných ale a kdyby
Vylepšená metoda zdění šetřící čas nevyžaduje intenzivní instruktáž a nut-
nou míru zkušeností. Zpracování maxitmörtelpad je jednoduché, intuitivní 
a nabízí při aplikaci spoustu výhod. Maltové spáry mohou být při použití 
tradičních zednických lžící nepravidelné. Maltové vozíky sice zjednají 
nápravu, ale naplněné váží kolem 25 kilogramů. maxitmörtelpad na-
proti tomu váží cca 300 gramů a přesto zaručuje prostřednictvím různých 
rozměrů podle velikosti zdicích bloků, celoplošně uzavřené maltové spáry. 
Správné množství vody ke zvlhčení Mörtelpadů se jednoduše pozná na 
základě vaničkových prohlubní na povrchu. Dostatek vody ke zvlhčení 
Mörtelpadů je dostupný na každém staveništi. 

Kvalitní zdivo s nejlepšími hodnotami

Jednoduchost provedení a obrovská časová úspora mluví sami za sebe, a svoji 
hodnotu mají, právě pokud takto vyzděné zdivo odpovídá i nejvyšším normám 
kvality. Jak nezávislé studie Institutu pro stavební výzkum v Cáchách dokázaly, 
dosahuje maxitmörtelpad vynikajících výsledků při běžných metodách zdění 

s celoplošnou tenkovrstvou maltou. Tak mohou 
být nové maltové desky s ohledem na jejich 
pevnostní a pojicí síle klasifikovány jako běžná 
tenkovrstvá malta třídy M10. Tyto poznatky byly 
prokázány jak v laboratorních podmínkách, tak 
na testovacích staveništích. maxitmörtelpad 
je minerální produkt, který vznikl z přírodních 
surovin. 
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navlhčit zdicí bloky

položit maxitmörtelpads

podle potřeby zkrátit

maxitmörtelpads  namočit

položit zdicí blok

vyrovnat zdicí blok
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