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Vývoj v oblasti zdiva

Na základě stoupajících nároků na úspory 
energií se v posledních desetiletích výrazně 
zvýšily tepelněizolační vlastnosti zdiva (tepel-
ný odpor R a součinitel prostupu tepla U). 
Zdivo tak vykazuje odlišné fyzikální parametry 
a tomu je potřeba přizpůsobovat i vlastnosti 
omítkových systémů, aby se zdivem vzájemně 
spolupůsobily a jejich vzájemné rozdíly nevy-
tvářely podmínky pro rozvoj trhlin. 
Současným srovnávacím parametrem pro 
výběr vhodného omítkového systému je modul 

pružnosti zdiva E, který představuje schopnost 
vratného přetvoření – elasticity materiálu. Aby 
vše fungovalo, je určen pro každý typ zdiva 
omítkový systém tak, aby odpovídal svým 
modulem pružnosti modulu pružnosti zdiva. 
Docílí se tím toho, že deformace od zatížení, 
vlhkosti a tepla budou omítkovým systémem 
spolehlivě přeneseny a fasáda bude bezvad-
ná po řadu let. 
Dalším parametrem skladby omítkového systé-
mu je odstín povrchové úpravy, který 

zásadním způsobem ovlivňuje ohřev fasádní 
plochy. Ten se vyjadřuje pomocí koeficientu 
HBW v %. Určuje množství viditelného světla, 
které se od fasády odrazí. Zbytek světla se 
absorbuje do fasády a přemění na teplo. Platí 
tedy, že čím vyšší hodnotu HBW barevný 
odstín bude mít, tím chladnější fasáda bude, 
a čím nižší hodnotu HBW bude barevný 
odstín mít, tím se fasáda více ohřeje (tedy bílá 
fasáda má HBW = 100 %, černá  
HBW = 0 %). 
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maxit pro fasády

*U odstínů s HBW < 20% je potřeba šlechtěnou omítku natřít speciální barvou maxit intens, která je schopna odrážet infračervené záření dopadající na fasádu a snížit 
tak teplotu povrchu na bezpečnou úroveň.

Fasáda

zrnitý povrch ≥2 mm 
a světlejší odstín fasády 

HBW≥30%

zrnitý povrch ≥2 mm 
a světlejší odstín fasády 

HBW≥30%

jemně zrnitý povrch ≤1,5 mm 
a/nebo tmavší odstín fasády 

HBW≥20%*

HELUZ 
Family 2in1, Family 

na tenkovrstvou maltu

HELUZ 
Family 2in1, Family 

na pěnu

Příklad omítkového 
systému 

1. jádrová omítka s vlákny 
maxit ip 190 SFL

2. penetrační nátěr 
maxit prim 1050

3. šlechtěná omítka 
maxit silco A K2 
a další kompatibilní

1. jádrová omítka s vlákny 
maxit ip 190 SFL 
+ armovací tkanina 
maxit MW Armie-
rungsgewebe

2. penetrační nátěr 
maxit prim 1050

3. šlechtěná omítka 
maxit silco A K2 
a další kompatibilní

1. jádrová omítka 
HELUZ HLP nebo 
maxit ip 190 SFL

2. armovací omítka 
maxit multi 285 R +  
armovací tkanina 
maxit MW Armie-
rungsgewebe

3. penetrační nátěr 
maxit prim 1050

4. šlechtěná omítka 
maxit silco A K1,5 
a další kompatibilní

1. jádrová omítka 
HELUZ HLP

2. armovací omítka 
maxit multi 285 R +  
armovací tkanina 
maxit MW Armie-
rungsgewebe

3. penetrační nátěr 
maxit prim 1050

4. šlechtěná omítka 
maxit silco A K2 
a další kompatibilní

1. jádrová omítka 
HELUZ HLP

2. armovací omítka 
maxit multi 285 R +  
armovací tkanina 
maxit MW Armie-
rungsgewebe

3. penetrační nátěr 
maxit prim 1050

4. šlechtěná omítka 
maxit silco A K2 
a další kompatibilní

Příklad omítkového 
systému 

Příklad omítkového 
systému 

Příklad omítkového 
systému 

Příklad omítkového 
systému 

Doporučené omítkové systémy pro fasády v závislosti na parametrech zdiva a koeficientu světelné odrazivosti povrchové úpravy HBW:
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maxit pro interiér

Zdravé klima v interiéru - součást 
moderního bydlení
Požadavky na moderní bydlení kladou stá-
le vyšší nároky na stavební materiály.
Současné zdivo a okna splňují nejvyšší 
požadavky na tepelnou izolaci, zároveň 
ale celou stavbu velmi dobře utěsňují. 
Udává se, že provozem průměrné domác-
nosti, se každý den do vzduchu uvolní až 
10 l vody ve formě vodní páry. 
Dochází tak ke kolísání hladiny vzdušné 
vlhkosti. Jelikož obvodové zdivo dokáže 
odvést pouze 2-3 % takto vyprodukované 
vlhkosti, je k jejímu snížení potřeba inten-
zivní přirozené nebo nucené větrání. 

Studie prokázaly, že se lidský organismus 
cítí nejlépe při teplotě okolo 20 °C a rela-
tivní vlhkosti vzduchu 50 %.
Moderní omítkové materiály zejména na 
bázi vápna sádry také přispívají k udržo-
vání příjemného prostředí. V případě příliš 
vlhkého vzduchu v interiéru tuto vlhkost 
absorbují a za vhodných podmínek, kdy 
vzdušná vlhkost v interiéru klesne, ji opět 
vrátí do okolního vzduchu. Tím omítky 
výrazně přispívají ke stabilizaci vzdušné 
vlhkosti v interiéru.

Vhodné omítkové materiály 

Z pohledu regulace vzdušné vlhkosti vyka-
zují nejlepší vlastnosti omítkové materiály 
maxit pluscalc na bázi speciálního pojiva, 
jak je vidět v grafu níže. Velmi podobné 
vlastnosti vykazují i čistě vápenné a vá-
penosádrové omítky. Naopak vápenoce-
mentové omítky mají sice vyšší kapacitu 
pro ukládání vodní páry, ale jejich velkou 
nevýhodou je ale velmi pomalá rekce 
na výkyvy vzdušné vlhkosti, kdy nejsou 
schopny vlhkost efektivně a rychle vydávat 
zpět do vzduchu. Jejich přínos je tak 
zanedbatelný. Z těchto důvodů se dopo-
ručují pouze do technických nebo trvale 
vlhkých prostorů.

Doporučené vnitřní omítky:

 9 maxit ip 121/381 pluscalc 
omítka na bázi speciálního pojiva 
s nejvyšší schopností regulace vzduš-
né vlhkosti 

 9 maxit ip 23 F 
vápenosádrová omítka, filcovaná 

 9 maxit ip 23 E 
sádrovápenná omítka, gletovaná 

 9 maxit ip 382 purcalc 
čistě vápenná omítka, filcovaná
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Omítka už odebírá
vlhkost! 
Vzduch v místnosti
je nepříjemně suchý.

Omítka se chová neutrálně.
Příjemné klima zůstává
zachováno.

běžná vápenocementová omítka speciální omítka maxit ip 121 / 381

Omítka nevydává
žádnou vlhkost.

maxit pluscalc:
plné odvlhčení omítek
a obálky stavby
= ochrana & trvanlivost

vlhkost vzduchu 50 %
příjemné klima

omítka se má chovat neutrálně

vlhkost vzduchu 80 %
omítka má nadbytečnou vlhkost odebírat

a udržovat klima v místnosti příjemné

vlhkost vzduchu 50 %
omítká má vlhkost 

vydávat

normové
klima
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Franken Maxit s.r.o. 
Karlovarská 147/22
35002 Cheb - Hradiště
Telefon: +420 311 644 610

ost

Poznámka

Informace v tomto prospektu se zakládají na 
našem současném stavu technického poznání 
a zkušenostech. Z důvodu velkého množství 
možných vlivů při zpracování a aplikaci 
našich výrobků nezbavují tyto informace 
uživatele výrobků vlastních zkoušek vhodnosti 
použití za konkrétním účelem a představují jen 
všeobecné pokyny. Nelze z nich vyvozovat 
právně závaznou záruku určitých vlastností 
nebo vhodnosti ke konkrétnímu použití. Uži-
vatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je 
výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel.
S vydáním tohoto prospektu (Stav: 01/2021) 
pozbývají platnosti všechna předchozí vydání.

Aktuální technické listy k našim produktům 
naleznete na: www.maxit.czZávod Beroun:

Franken Maxit s.r.o. 
V Lukách 130
267 01 Králův Dvůr
Telefon: +420 311 644 610

ost
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Další informace naleznete v následujících publikacích
na www.maxit.cz

maxit & HELUZ
Bezpečné fasádní omítkové systémy maxit na zdivo HELUZ


