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  Franken Maxit s.r.o.
  Výrobní závod Beroun

Poznámky k dostupnosti zboží

 4   Standardní zboží skladem
   Expedice na dotaz

 Dodací termíny pro volně ložené zboží jsou stanovovány individuálně.

O

   

Be
to

n 
▪        

              
              

              
             

Sa
na

ce
 b

et
on

u
Zd

ic
í m

al
ty

Se
rv

is
Za

te
pl

en
í ▪

 E
TI

CS
 ▪ 

ec
os

ph
er

e
Šl

ec
ht

ěn
é 

om
ítk

y 
▪ 

Ba
rv

y
Po

dl
ah

y
O

m
ítk

y 
▪ S

an
ac

e 
▪ 

Pe
ne

tr
ac

e
O

bk
la

dy
 &

 d
la

žb
y

Lití polymercementové stěrky 
maxit floor 4610

Lití samonivelačního potěru 
maxit plan 490

Lití designové stěrky 
maxit plan 465
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Pevnostní třídy v tlaku

Pevnostní třída v tlaku Pevnost v tlaku 
N/mm2

C5 5

C7 7

C12 12

C16 16

C20 20

C25 25

C30 30

C35 35

C40 40

C50 50

C60 60

C70 70

C80 80

Označování potěrů podle EN 13813

Uvedené údaje jsou pouze částečným výtahem z normy, úplné znění naleznete v normě ČSN EN 
13813. Franken Maxit s.r.o. nezodpovídá za správnost zde uvedených údajů.

Označování potěrových materiálů
Označení Popis

CT cementové potěrové materiály

CA potěrové materiály ze síranu vápenatého (anhydritu)

MA potěrové materiály z hořečnaté maltoviny

AS asfaltové potěrové materiály

SR pryskyřičné potěrové materiály

Označování vlastností potěrových materiálů
Označení Popis

C pevnost v tlaku

F pevnost v tahu za ohybu

A odolnost proti obrusu metodou Böhme

RWA odolnost proti opotřebení valivým zatížením

AR odolnost proti obrusu metodou BCA

SH tvrdost povrchu

IC tvrdost zkoušená pomocí krychle

IP tvrdost zkoušená pomocí deskového zkušebního tělesa

RWFC odolnost proti opotřebení valivým zatížením potěru s krytinou

E modul pružnosti v tahu za ohybu

B přídržnost

IR odolnost proti rázu

Pevnostní třídy v tahu za ohybu
Pevnostní třída v tahu  

za ohybu
Pevnost v tlaku 

N/mm2

F1 1

F2 2

F3 3

F4 4

F5 5

F6 6

F7 7

F10 10

F15 15

F20 20

F30 30

F40 40

F50 50

Odolnost proti obrusu Böhme

Třída Množství obrusu v cm3/50 
cm2

A22 22

A15 15

A12 12

A9 9

A6 6

A3 3

A1,5 1,5

Odolnost proti obrusu BCA

Třída Maximální hloubka obrusu v 
µm

AR6 600

AR4 400

AR2 200

AR1 100

AR0,5 50

Brožury s informacemi o systémech

Lité potěry
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maxit strojní zařízení pro zpracování potěrů a stěrek

maxit silo s kontinuální míchačkou

 ■ automatické míchací zařízení
 ■ mnoho výkonových variant (40 - 150 l/min.)
 ■ snadná obsluha
 ■ namíchaný potěr na "stisknutí tlačítka"

maxit silo s míchací pumpou SMP-FE

 ■ automatická dálkově řízená pumpa
 ■ výkon pumpy 100 l/min
 ■ výtlak až 40 m
 ■ dopravní vzdálenost až 120 m
 ■ snadná obsluha
 ■ litý potěr v místě pokládky "otočení knoflíku"

Výhody:
 ■ ekonomická doprava materiálu
 ■ snadná manipulace bez ručních přesunů
 ■ dostatečná zásoba materiálu v sile na minimálním prostoru, potřebná plocha pro silo je 3x3 m
 ■ materiál je chráněn proti znehodnocení a ztrátám
 ■ zpětný odběr nespotřebovaného materiálu v sile
 ■ šetrné k životnímu prostředí, odpadá likvidace obalů
 ■ Stavební připravenost
 ■ Příprava pro strojní zařízení je dodávkou zhotovitele
 ■ Přívod elektrické energie až k silu 25 A / 32 A, char. C
 ■ Přívod užitkové vody až k silu min. 2,5 bar, 3/4"
 ■ Ostatní  dle předpisů Podmínky ke stavení tlakových a netlakových stavebních sil, Předpisy pro provoz a zodpovědnost jednotlivých účastníků a 

VOP.
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maxit floor 4710 Grundierung EP epoxidová penetrace
 ■ 2-složková neplněná epoxidová pryskyřice
 ■ k penetraci podkladu, v neplněném stavu vodotěsná a parotěsná
 ■ k přípravě epoxidové malty
 ■ zpevňuje minerální podklady

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

112699 0,3 - 0,5 kg/m2 30 kombi-věder/paleta 10 kg/kombivědro 440,00 Kč/kg 4 400,00 Kč
112702 0,3 - 0,5 kg/m2 12 dvojbalení/paleta 30 kg/dvojbalení 420,00 Kč/kg 12 600,00 Kč

maxit floor 4712 Grundierung EP EC1 epoxidová penetrace
 ■ 2-složková neplněná epoxidová pryskyřice se sníženými emisemi
 ■ k penetraci podkladu, v neplněném stavu vodotěsná a parotěsná
 ■ k přípravě epoxidové malty
 ■ zpevňuje minerální podklady

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

111948 0,2 - 0,5 kg/m2 45 kombi-věder/paleta 5 kg/kombibalení 590,00 Kč/kg 2 950,00 Kč
110898 0,2 - 0,5 kg/m2 30 kombi-věder/paleta 10 kg/kombivědro 480,00 Kč/kg 4 800,00 Kč
112723 0,2 - 0,5 kg/m2 12 dvojbalení/paleta 30 kg/dvojbalení 440,00 Kč/kg 13 200,00 Kč

maxit floor 4715 Grundierung EP rychleschnoucí epoxidová penetrace
 ■ 2-složková neplněná rychleschnoucí epoxidová pryskyřice
 ■ k penetraci podkladu, v neplněném stavu vodotěsná a parotěsná
 ■ k zalévání trhlin a přípravě epoxidové malty
 ■ zpevňuje minerální podklady, po 2-3 hodinách lze nanášet další vrstvy

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

112708 0,2 - 0,5 kg/m2 12 kombi-balení/kartón 1 kg/kombibalení 770,00 Kč/kg 770,00 Kč
112711 0,2 - 0,5 kg/m2 30 kombi-věder/paleta 10 kg/kombivědro 550,00 Kč/kg 5 500,00 Kč

maxit floor 4716 Haftgrundierung univerzální penetrační koncentrát
 ■ univerzální rychleschnoucí penetrační koncentrát
 ■ k penetraci podkladu
 ■ na akrylátové bázi
 ■ s vysokou vydatností

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

109290 0,1- 0,3 l/m2 360 lahví/paleta 1 l/lahev, 360 l/paleta 335,00 Kč/l 335,00 Kč
102445 0,1- 0,3 l/m2 90 kanystrů/paleta 5 l/kanystr, 450 l/paleta 230,00 Kč/l 1 150,00 Kč
102444 0,1- 0,3 l/m2 16 kanystrů/paleta 30 l/kanystr, 480 l/paleta 200,00 Kč/l 6 000,00 Kč

maxit penetrace pro podlahy

maxit floor 4725 Impregnierung EP SE 2-složková impregnace a zpevňovač
 ■ vodou emulgovaná 2-složková epoxidová pryskyřice
 ■ bezbarvá
 ■ impregnace průmyslových podlah
 ■ penetrace pod pryskyřičné povrchy do nenáročných prostor

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

103293 0,12 - 0,2 kg/m2 42 dvou-balení/paleta 10 kg/dvoubalení, 420 kg/paleta 440,00 Kč/kg 4 400,00 Kč
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maxit lehké vyrovnávací hmoty

maxit plan 4515 Leichtausgleich lehká vyrovnávací hmota - polystyrén beton
 ■ lehká vyrovnávací hmota - polystyrén beton pro vyrovnávání nerovností
 ■ zpracování v plastické konzistenci pro vytváření spádů
 ■ pro tloušťky vrstvy 12-300 mm
 ■ jako vyrovnávací vrstva pod potěry na podklady s vedením instalací, spády střech atd.

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

100084 4,5 kg/m2/10 mm 35 pytlů / paleta 15 kg/pytel, 0,525 t/paleta 18 340,00 Kč/t 275,10 Kč/pytel
200060 4,5 kg/m2/10 mm SILO SILO 11 510,00 Kč/t

maxit plan 4516 Leichtausgleich lehká vyrovnávací hmota - polystyrén beton
 ■ lehká vyrovnávací hmota - polystyrén beton pro vyrovnávání nerovností
 ■ zpracování v tekuté konzistenci, samonivelační
 ■ pro tloušťky vrstvy 20-300 mm
 ■ jako vyrovnávací vrstva pod potěry na podklady s vedením instalací

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

207164 4,5 kg/m2/10 mm SILO SILO 11 980,00 Kč/t

maxit stěrkové hmoty

maxit floor 4095 Alpha-Fließspachtel nivelační stěrka 1-10 mm
 ■ anhydritová litá stěrka
 ■ pro tloušťky vrstvy 1-10 mm
 ■ bez vnitřního napětí, dobře tekutá
 ■ třída stěrky podle EN 13813 CA-C25-F7

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

114325 1,6 kg/m2/mm 42 pytlů / paleta 25 kg/pytel, 1,05 t/paleta 25 580,00 Kč/t 639,50 Kč/pytel

maxit floor 4031 rychleschnoucí nivelační stěrka 1-10 mm
 ■ cementová rychleschnoucí litá stěrka
 ■ pro tloušťky vrstvy 1-10 mm
 ■ vysoce tekutá, obkladatelná po 1-7 dnech
 ■ třída stěrky podle EN 13813 CT-C30-F7

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

100678 1,6 kg/m2/mm 42 pytlů / paleta 25 kg/pytel, 1,05 t/paleta 24 780,00 Kč/t 619,50 Kč/pytel

maxit floor 4040 vyrovnávací hmota
 ■ cementová vyrovnávací hmota variablině nastavitelná v plastické nebo tekuté konzistenci
 ■ pro tloušťky vrstvy 1-50 mm
 ■ obkladatelná po ca. 2 hodinách, v závislosti na vrstvě
 ■ třída stěrky podle EN 13813 CT-C25-F7

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

112381 1,7 kg/m2/mm 42 pytlů / paleta 25 kg/pytel, 1,05 t/paleta 25 370,00 Kč/t 634,30 Kč/pytel
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maxit floor 4320 rychleschnoucí litá stěrka 2-50 mm
 ■ cementová litá stěrka / tenkovrstvý potěr s vlákny
 ■ pro tloušťky vrstvy 2-50 mm dle typu podkladu a použití
 ■ vysoce tekutá, obkladatelná po 1-7 dnech
 ■ třída stěrky podle EN 13813 CT-C30-F7

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

102440 1,7 kg/m2/mm 42 pytlů / paleta 25 kg/pytel, 1,05 t/paleta 23 510,00 Kč/t 594,00 Kč/pytel
202669 1,7 kg/m2/mm SILO SILO 23 060,00 Kč/t

maxit plan 4193 anhydritový tenkovrstvý potěr 10-40 mm
 ■ anhydritový tenkovrstvý litý potěr
 ■ pro tloušťky vrstvy 10-40 mm, vhodný také pro zalévání tenkovrstvého topení
 ■ velmi dobře tekutý, bez vnitřního napětí
 ■ třída stěrky podle EN 13813 CA-C30-F6

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

102855 1,8 kg/m2/mm 42 pytlů / paleta 25 kg/pytel, 1,05 t/paleta 11 450,00 Kč/t 286,30 Kč/pytel
200071 1,8 kg/m2/mm SILO SILO 10 980,00 Kč/t

maxit anhydritové samonivelační potěry

maxit plan 490 litý anhydritový potěr 30-80 mm
 ■ anhydritový litý potěr bez tvorby šlemu
 ■ pro tloušťky vrstvy 30-80 mm, pro bytové i občanské stavby
 ■ bez vnitřního napětí, velmi dobře tekutý, s vysokou tepelnou vodivostí
 ■ třída potěru podle EN 13813 CA-C25-F5

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

114334 18 kg/m2/10mm 42 pytlů / paleta 30 kg/pytel, 1,26 t/paleta 5 100,00 Kč/t 153,00 Kč/pytel
200490 18 kg/m2/10mm SILO SILO 4 450,00 Kč/t

maxit plan 480 litý anhydritový potěr 30-80 mm
 ■ anhydritový litý potěr bez tvorby šlemu
 ■ pro tloušťky vrstvy 30-80 mm, pro bytové i občanské stavby
 ■ bez vnitřního napětí, velmi dobře tekutý, s vysokou tepelnou vodivostí
 ■ třída potěru podle EN 13813 CA-C30-F6

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

200068 18 kg/m2/10mm SILO SILO 4 690,00 Kč/t

maxit floor 4160 rychleschnoucí litá stěrka 1-30 mm
 ■ cementová rychleschnoucí litá stěrka
 ■ pro tloušťky vrstvy 1-30 mm, jako alternativu v pytlích lze použít maxit floor 4031
 ■ vysoce tekutá, obkladatelná po 1-7 dnech
 ■ třída stěrky podle EN 13813 CT-C30-F7

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

202678 1,7 kg/m2/mm SILO SILO 24 780,00 Kč/t
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maxit plan 470 litý anhydritový potěr 30-80 mm
 ■ anhydritový litý potěr bez tvorby šlemu
 ■ pro tloušťky vrstvy 30-80 mm, pro bytové i občanské stavby
 ■ bez vnitřního napětí, velmi dobře tekutý, s vysokou tepelnou vodivostí
 ■ třída potěru podle EN 13813 CA-C40-F7

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

200067 18 kg/m2/10mm SILO SILO 5 800,00 Kč/t

maxit plan 440 litý cementový potěr 40-80 mm
 ■ cementový litý potěr
 ■ pro tloušťky vrstvy 40-80 mm, pro bytové i občanské stavby
 ■ s vysokou tepelnou vodivostí
 ■ třída potěru podle EN 13813 CT-C20-F5

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

114333 19 kg/m2/10mm 42 pytlů / paleta 30 kg/pytel, 1,26 t/paleta 5 610,00 Kč/t 168,30 Kč/pytel
200064 19 kg/m2/10mm SILO SILO 5 250,00 Kč/t

maxit cementové samonivelační potěry

maxit plan 4442 turbo rychleschnoucí, litý cementový potěr 40-80 mm
 ■ rychleschnoucí cementový litý potěr obkladatelný po 10 dnech
 ■ pro tloušťky vrstvy 40-80 mm, pro bytové i občanské stavby
 ■ s vysokou tepelnou vodivostí
 ■ třída potěru podle EN 13813 CT-C30-F5

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

113443 19 kg/m2/10mm 42 pytlů / paleta 30 kg/pytel, 1,26 t/paleta 11 910,00 Kč/t 357,30 Kč/pytel

205186 19 kg/m2/10mm SILO SILO 11 370,00 Kč/t

maxit cementové potěry ruční

maxit plan 425 cementový potěr 30-80 mm
 ■ cementový potěr pro ruční zpracování, zrnitost do 5 mm
 ■ pro tloušťky vrstvy 30-80 mm
 ■ pro bytové i občanské stavby
 ■ třída potěru podle EN 13813 CT-C25-F5

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

100085 19 kg/m2/10mm 42 pytlů / paleta 30 kg/pytel, 1,26 t/paleta 3 310,00 Kč/t 99,30 Kč/pytel
200062 19 kg/m2/10mm SILO SILO 3 630,00 Kč/t

maxit plan 435 rychleschnoucí cementový potěr 30-80 mm
 ■ rychleschnoucí cementový potěr pro ruční zpracování, zrnitost do 5 mm
 ■ pro tloušťky vrstvy 30-80 mm
 ■ pro bytové i občanské stavby
 ■ třída potěru podle EN 13813 CT-C40-F7

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

114332 19 kg/m2/10mm 42 pytlů / paleta 30 kg/pytel, 1,26 t/paleta 14 040,00 Kč/t 421,20 Kč/pytel
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maxit průmyslové a designové stěrkové hmoty

maxit floor 4610 DuroTop průmyslový povrch, stěrka 4-15 mm
 ■ nášlapná vrstva, průmyslový povrch pro vysoké zatížení
 ■ bez povrchové úpravy odolává zatížení od vysokozdvižných vozíků
 ■ vhodná i pro parkovací plochy
 ■ třída stěrky podle EN 13813 CT-C35-F10-AR0,5

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

112120 1,7 kg/m2/mm 42 pytlů / paleta 25 kg/pytel, 1,05 t/paleta 36 580,00 Kč/t 914,50 Kč/pytel
204925 1,7 kg/m2/mm SILO SILO 36 040,00 Kč/t

maxit plan 432 tenkovrstvý renovační cementový potěr s vlákny 10-50 mm
 ■ renovační cementový potěr s vlákny pro ruční zpracování, zrnitost do 2 mm
 ■ pro tloušťky vrstvy 10-50 mm
 ■ pro bytové i občanské stavby
 ■ třída potěru podle 13813 CT-C30-F6

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

116115 19 kg/m2/10mm 42 pytlů / paleta 25 kg/pytel, 1,05 t/paleta 6 930,00 Kč/t 173,30 Kč/pytel

maxit cementové tenkovrstvé potěry ruční

maxit plan 465 Design designová samonivelační stěrka 4-15 mm
 ■ cementová probarvená stěrka, nášlapná vrstva, designový povrch
 ■ vytváří vzhled pohledového betonu
 ■ samonivelační
 ■ třída stěrky podle EN 13813 CT-C35-F10-AR0,5

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

dle odstínu 1,7 kg/m2/mm 42 pytlů / paleta 25 kg/pytel, 1,05 t/paleta 97 600,00 Kč/t 2 440,00 Kč/pytel

Barva: F 10 Barva: F 20 Barva: F 30 Barva: F 40
maxit plan 465 Design maxit plan 465 Design maxit plan 465 Design maxit plan 465 Design

maxit plan 465 Design maxit plan 465 Design  maxit plan 465 Design maxit plan 465 Design
Barva: G 05 Barva: G 10 Barva: G 20 Barva: G 40

Barva: G 60 Barva: G 80

POZNÁMKA: 
Na základě technických možností tisku jsou možné odchyl-
ky od originálních barevných odstínů. Mimo to se mohou 
odchylovat odstíny jednotlivých šarží při výrobě. Pro souvislé 
plochy používat vždy materiál vyrobený v jednom dni.

maxit plan 465 Design maxit plan 465 Design

maxit plan 465 Design - standardní odstíny, další odstíny na vyžádání
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maxit nátěry a stěrky z EP a PU pryskyřic

maxit floor 4736 Siegel WR SE epoxidový nátěr
 ■ barevný vodou emulgovaný 2-složkový epoxidový nátěr, matný
 ■ pro vrstvy do 0,3 mm
 ■ pro minerální podklady a staré epoxidové nátěry
 ■ ve standardních i příplatkových odstínech*

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

112744 0,15 - 0,25 kg/m2/pracovní krok 30 dvojbalení/paleta 10 kg/dvojbalení, 300 kg/paleta 400,00 Kč/kg 4 000,00 Kč/balení
112746 0,15 - 0,25 kg/m2/pracovní krok 12 dvojbalení/paleta 25 kg/dvojbalení, 300 kg/paleta 400,00 Kč/kg 10 000,00 Kč/balení

maxit floor 4774 Mattierungsfinish matovací epoxidový nátěr
 ■ vodou emulgovaný 2-složkový epoxidový nátěr, matný
 ■ odolný proti UV záření - nežloutne, transparentní nebo barevný
 ■ pro matování EP a PU stěrek, ve standardních i příplatkových odstínech*
 ■ na minerální podklady s penetrací maxit floor 4725

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

112720 0,12 - 0,18 kg/m2, transparentní 30 dvojbalení/paleta 10 kg/dvojbalení, 300 kg/paleta 380,00 Kč/kg 3 800,00 Kč/balení
112738 0,12 - 0,18 kg/m2, barevný 30 dvojbalení/paleta 10 kg/dvojbalení, 300 kg/paleta 420,00 Kč/kg 4 200,00 Kč/balení

maxit floor TopCoat PU polyuretanový nátěr
 ■ transparentní 2-složkový nátěr, matný
 ■ odolný proti UV záření - nežloutne
 ■ jako ochranný nátěr průmyslových a designových podlahal
 ■ vysoká otěruvzdornost, ve standardních i příplatkových odstínech*

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

104735 0,1 kg/m2, barevný/transparentní 50 dvojbalení/paleta 3 kg/dvojbalení, 150 kg/paleta 775,00 Kč/kg 2 325,00 Kč/balení
114257 0,1 kg/m2, barevný/transparentní 60 dvojbalení/paleta 10 kg/dvojbalení, 600 kg/paleta 680,00 Kč/kg 6 800,00 Kč/balení

maxit floor 4740 Universal epoxidová stěrka / nátěr
 ■ barevná epoxidová stěrka, lesklá, s dobrou chemickou odolností
 ■ pro vrstvy od 0,3 - 4 mm, pro použití v průmyslu i v bytových stavbách
 ■ pro vytváření hladkých i protiskluzových ploch (v závislosti na systému)
 ■ ve standardních i příplatkových odstínech*

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

112910 1,4 kg/m2/mm, barevný 30 kombi-věder/paleta 10 kg/kombi-vědro, 300 kg/paleta 370,00 Kč/kg 3 700,00 Kč/balení
112913 1,4 kg/m2/mm, barevný 12 dvojbalení/paleta 30 kg/dvojbalení, 360 kg/paleta 340,00 Kč/kg 10 200,00 Kč/balení

maxit floor 4741 epoxidová stěrka / nátěr
 ■ barevná epoxidová stěrka, lesklá, s dobrou chemickou odolností
 ■ pro vrstvy od 0,3 - 4 mm, pro použití v průmyslu i v bytových stavbách
 ■ pro vytváření hladkých i protiskluzových ploch (v závislosti na systému)
 ■ ve standardních i příplatkových odstínech*

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

115124 1,4 kg/m2/mm, barevný 30 kombi-věder/paleta 12 kg/kombi-vědro, 360 kg/paleta 400,00 Kč/kg 4 800,00 Kč/balení
115125 1,4 kg/m2/mm, barevný 12 dvojbalení/paleta 30 kg/dvojbalení, 360 kg/paleta 370,00 Kč/kg 11 100,00 Kč/balení

*U výrobků vyráběných na základě objednávky - tónované nátěrové a stěrkové hmoty, pastovité a minerální omítky, není možné objednávku stornovat. 
U nestandardních odstínů se účtuje příplatek 1500 Kč ke každému odstínu v množství pod 300 kg.
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maxit floor 4753 Besichtigung PU polyuretanová stěrka
 ■ barevná polyuretanová stěrka, lesklá, s dobrou chemickou odolností
 ■ pro vrstvy od 1,5 - 2,5 mm, pro použití v průmyslu i v bytových stavbách
 ■ pro vytváření hladkých i protiskluzových ploch (v závislosti na systému)
 ■ ve standardních i příplatkových odstínech*

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

112749 1,45 kg/m2/mm, barevný 30 kombi-věder/paleta 12 kg/kombi-vědro, 360 kg/paleta 270,00 Kč/kg 3 240,00 Kč/balení
112752 1,45 kg/m2/mm, barevný 12 dvojbalení/paleta 30 kg/dvojbalení, 360 kg/paleta 240,00 Kč/kg 7 200,00 Kč/balení

maxit příslušenství podlah

maxit floor 4790 nátěr pro řízené vysychání cementových potěrů
 ■ akrylátový nátěr pro řízené vysychání cementových potěrů
 ■ zabraňuje rychlému přeschnutí
 ■ snižuje riziko deformací a trhlin v cementových potěrech při vysychání
 ■ lze použít jako obětovaná penetrace

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

114431 0,05 l/m2 60 kanystrů/paleta 5 l/kanystr, 300 l/paleta 340,00 Kč/l 1 700,00 Kč/balení

maxit floor 4917 Stellmittel tixotropní přísada
 ■ tixotropní přísada pro EP a PU stěrky
 ■ snižuje tekutost až do plastické konzistence
 ■ pro úpravu EP a PU stěrek při nanášení na skloněné plochy, popřípadě svislé plochy
 ■ obvyklá spotřeba do 2% hmotnostních

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

153149  dle spádu, ca. 2% hmotnostní 1 pytel 1 kg/pytel 1 010,00 Kč/kg 1 010,00 Kč/balení

maxit floor 4919 Farbchips dekorativní chipsy
 ■ dekorativní chipsy pro EP a PU stěrky
 ■ součást antistatických systémů

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

0,04 kg/m2 1 kg 1 kg/vědro 790,00 Kč/kg 790,00 Kč/vědro

maxit floor 4910 Verdünnung EP ředidlo EP
 ■ ředidlo k čištění nářadí po práci s EP a PU pryskyřicemi

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

103371 84 kanystrů/paleta 10 l/kanystr, 840 l/paleta 160,00 Kč/l 1 600,00 Kč/
kanystr
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maxit plan 4932 Estrichsieblinie F plnící písek pro jemnou maltu
 ■ speciální směs vybraných frakcí křemenných písků
 ■ pro výrobu jemné epoxidové malty k vyplňování nerovností a ke tvorbě fabiónů
 ■ pro použití s pryskyřicemi maxit floor 4710, 4712, 4715
 ■ pro vrstvy 5-10 mm

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez DPH

111032 40 pytlů / paleta 25 kg/pytel, 1000 kg/paleta 10,60 Kč/kg 265,00 Kč/pytel

maxit plan 4935 Füllsand plnící písek pro EP a PU pryskyřice
 ■ křemenný písek zrnitosti 0,1 - 0,4 mm
 ■ pro plnění EP a PU pryskyřic
 ■ pro plnění penetrací na vyrovnávací stěrku - záškrab
 ■ barevně neutrální

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

103368 20 pytlů / paleta 50 kg/pytel, 1000 kg/paleta 6,80 Kč/kg 340,00 Kč/balení

maxit plan 4936 Abstreusand posypový písek pro EP a PU pryskyřice
 ■ křemenný písek zrnitosti 0,3 - 0,8 mm
 ■ pro posyp EP a PU pryskyřic
 ■ k vytváření protiskluzových povrchových systémů
 ■ barevně neutrální

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

130913 40 pytlů / paleta 25 kg/pytel, 1000 kg/paleta 6,80 Kč/kg 170,00 Kč/balení

maxit plan 4937 Abstreusand posypový písek pro EP a PU pryskyřice
 ■ křemenný písek zrnitosti 0,6 - 1,2 mm
 ■ pro posyp EP a PU pryskyřic
 ■ k vytváření protiskluzových povrchových systémů
 ■ barevně neutrální

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

 Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

114806 40 pytlů / paleta 25 kg/pytel, 1000 kg/paleta 6,80 Kč/kg 170,00 Kč/balení

*U výrobků vyráběných na základě objednávky - tónované nátěrové a stěrkové hmoty, pastovité a minerální omítky, není možné objednávku stornovat. 
U nestandardních odstínů se účtuje příplatek 1500 Kč ke každému odstínu v množství pod 300 kg.
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maxit okrajová páska PE FSR okrajová dilatační páska
 ■ okrajová páska pro lité potěry
 ■ pro okrajovou dilataci litých potěrů od stěn
 ■ pro zvukové oddělení litých potěrů od stěn
 ■ s fólií

Č. Art. Rozměr  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

49700810 8 x 100 mm 8 rolí / pytel 50 m/role, 400 m/pytel 9,10 Kč 455,00 Kč

49700815 8 x 150 mm 5 rolí / pytel 50 m/role, 250 m/pytel 11,90 Kč 595,00 Kč

49701010 10 x 100 mm 6 rolí / pytel 50 m/role, 300 m/pytel 10,10 Kč 505,00 Kč

49701015 10 x 150 mm 4 rolí / pytel 50 m/role, 200 m/pytel 15,30 Kč 765,00 Kč

maxit profil 3929 dilatační dilatační profil pro potěry
 ■ dilatační profil pro lité potěry
 ■ pro zvukové oddělení litých potěrů
 ■ samolepicí
 ■ výška 95 mm

Č. Art. Rozměr  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

49710195 10 x 95 mm 2,5 m / ks 12 ks/krabice, 30 m/krabice 310,10 Kč 9 303,00 Kč

samolepicí

maxit floor Wellenverbinder vlnová spona pro potěry
 ■ ocelové vlnové spony k spojování potěrů
 ■ k opravám trhlin a spojování potěrů v pracovních sparách
 ■ v kombinaci s epoxidovou pryskyřicí maxit floor 4715

Č. Art. Rozměr  Forma dodávky Prodejní balení Cena za M.J. 
bez dopravy a DPH

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

413407 70 x 6 mm 500 ks / balení 500 ks / balení 3,30 Kč 1 650,00 Kč
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         FG 0          FG I         FG II         FG III

Epoxidové a polyuretanové stěrky a nátěry Kč/kg - 8,00 1)  20,00 1) 38,50 1)

maxit floor 4736, maxit floor 4774, maxit floor 4740, maxit floor 4741, maxit floor 4753, maxit floor 4755 a další

        Odstíny jsou pouze přibližné a mohou se lišit od základního vzorníku RAL v závislosti na použité bázi materiálu.

        U odstínů, které nejsou v bezpříplatkové skupině je nutné vždy ověřit možnost výroby ve zvoleném materiálu.       

 1)      Vzhledem k výrobní technologii je, při objednávce odstínu mimo skupinu "0" <300 kg, účtován paušální poplatek 1500 Kč / dodávka.
U výrobků vyráběných na základě objednávky - tónované nátěrové a stěrkové hmoty, pastovité a minerální omítky, není možné objednávku stornovat.
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1000 I
1001 0
1002 I
1003 II
1004 II
1005 II
1006 II
1007 I
1011 I
1012 II
1013 I
1014 I
1015 0
1016 II
1017 II
1018 II
1019 I
1020 I
1021 II
1023 III
1024 I
1027 I
1032 I
1033 I
1034 I
1037 I
2000 III
2001 III
2002 III
2003 III
2004 III
2008 III
2009 III
2010 III
2011 III
2012 III
3000 III
3001 III

3002 III
3003 III
3004 III
3005 III
3007 III
3009 0
3011 II
3012 I
3013 II
3014 III
3015 III
3016 III
3017 III
3018 III
3020 III
3022 III
4010 II
5000 I
5001 I
5002 I
5003 I
5004 I
5005 I
5007 I
5008 I
5009 I
5010 I
5011 I
5012 I
5013 I
5014 0
5015 I
5017 I
5018 I
5019 I
5020 I
5021 II
6022 II

6024 II
6025 II
6026 II
6027 I
6028 I
6029 II
6032 II
6033 II
6034 II
7000 I
7001 0
7002 I
7003 I
7004 I
7005 I
7006 I
7008 I
7009 I
7010 I
7011 I
7012 I
7013 I
7015 0
7016 I
7021 I
7022 I
7023 0
7024 I
7026 I
7030 0
7031 I
7032 0
7033 I
7034 I
7035 0
7036 I
7037 I
7038 I

7039 I
7040 0
7042 I
7043 I
7044 I
7045 I
7046 I
7047 I
8000 I
8001 I
8002 I
8003 I
8004 I
8007 I
8008 I
8011 I
8012 I
8014 I
8015 I
8016 I
8017 I
8019 I
8022 I
8023 I
8024 I
8025 I
8028 I
9001 I
9002 I
9003 I
9004 I
9005 I
9010 I
9011 I
9016 I
9017 I
9018 I
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maxit barevné odstíny a příplatky podle vzorníku RAL pro epoxidové a polyuretanové barvy a stěrky

*U výrobků vyráběných na základě objednávky - tónované nátěrové a stěrkové hmoty, pastovité a minerální omítky, není možné objednávku stornovat. 
U nestandardních odstínů se účtuje příplatek 1500 Kč ke každému odstínu v množství pod 300 kg.
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