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   ost
  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.
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Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. 
Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na www.maxit.cz. Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH

Třída Popis

C Cementová lepidla

D Disperzní lepidla

R Lepidla na bázi reaktivních pryskyřic

1 Standardní lepidlo

2 Zlepšené lepidlo  
(splňuje požadavky na doplňkové vlastnosti)

Klasifikace a označování lepidle podle EN 12004

Třída Popis

F Rychle tvrdnoucí lepidlo

T Lepidlo se sníženým skluzem

E Lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí

S1 Deformovatelné lepidlo

S2 Vysoce deformovatelné lepidlo

doporučené použitelné nevhodné

Použití produktů maxit coll

Penetrace Hydroizolace Lepidlo

Vlastnosti maxit coll FG maxit coll SpG maxit coll ID maxit AD-1K maxit SDS 16 maxit coll FBK maxit coll PKM plus maxit coll FXL maxit coll FXKs maxit coll NH

Pochozí po ca. 12 hodin 12 hodin 24 hodin 24 hodin 6 hodin 24 hodin 12 hodin 12 hodin 2 hodiny 12 hodin

Obkladatelný po ca. 24 hodin 24 hodin 24 hodin 24 hodin 6 hodin - - - - -

Stěny interiér

Zdivo keramické 

Beton

Pórobeton

Cementové a vápenocementové omítky

Sádrové a vápenosádrové omítky

Sádrokartonové a sádrovláknité desky

Keramické obklady

Dřevotřískové desky

Podlahy interiér

Cementové potěry CT

Anhydritové potěry CA

Beton

Vytápěné potěry cementové potěry CT a CA

Asfaltové potěry

Magnezitové potěry

Keramické dlažby

Dřevotřískové desky

Stěny a podlahy exteriér

Cementové omítky

Zdivo

Cementové potěry
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Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. 
Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na www.maxit.cz. Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH
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doporučené použitelné nevhodné

Použití produktů maxit coll

Penetrace Hydroizolace Lepidlo

Vlastnosti maxit coll FG maxit coll SpG maxit coll ID maxit AD-1K maxit SDS 16 maxit coll FBK maxit coll PKM plus maxit coll FXL maxit coll FXKs maxit coll NH

Pochozí po ca. 12 hodin 12 hodin 24 hodin 24 hodin 6 hodin 24 hodin 12 hodin 12 hodin 2 hodiny 12 hodin

Obkladatelný po ca. 24 hodin 24 hodin 24 hodin 24 hodin 6 hodin - - - - -

Stěny interiér

Zdivo keramické 

Beton

Pórobeton

Cementové a vápenocementové omítky

Sádrové a vápenosádrové omítky

Sádrokartonové a sádrovláknité desky

Keramické obklady

Dřevotřískové desky

Podlahy interiér

Cementové potěry CT

Anhydritové potěry CA

Beton

Vytápěné potěry cementové potěry CT a CA

Asfaltové potěry

Magnezitové potěry

Keramické dlažby

Dřevotřískové desky

Stěny a podlahy exteriér

Cementové omítky

Zdivo

Cementové potěry
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Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. 
Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na www.maxit.cz. Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH

maxit coll FG Fliesengrund penetrace pod obklady a dlažby
 ■ pro nasákavé podklady
 ■ snižuje a sjednocuje nasákavost podkladu
 ■ snižuje rychlou ztrátu vody z tenkovrstvých stěrek a lepidel
 ■ pro vnitřní i vnější použití

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

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

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

100671 0,1 - 0,2 l/m2, modrá 360 lahví / paleta 1 l/láhev, 360 l/paleta 180,00 Kč/l 180,00 Kč/láhev
100672 0,1 - 0,2 l/m2, modrá 96 kanystrů / paleta 5 l/kanystr, 480 l/paleta 165,00 Kč/l 825,00 Kč/kanystr
120672 0,1 - 0,2 l/m2, modrá 40 kanystrů / paleta 10 l/vědro, 400 l/paleta 140,00 Kč/l 1 400,00 Kč/kanystr

maxit coll SpG  Spezialgrundierung adhezní penetrace pod obklady a dlažby
 ■ pro nenasákavé a hladké podklady
 ■ při zředění lze použít i na nasákavé podklady
 ■ zajišťuje přídržnost na hladkých plochách (staré obklady a dlažby s dostatečnou přídržností)
 ■ pro vnitřní i vnější použití

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

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

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

114702 0,1 - 0,2 l/m2, modrá 72 věder / paleta 2,5 l/vědro, 180 l/paleta 230,00 Kč/l 575,00 Kč/vědro
100906 0,1 - 0,2 l/m2, modrá 40 věder / paleta 10 l/vědro, 400 l/paleta 210,00 Kč/l 2 100,00 Kč/vědro

maxit penetrace pro obklady a dlažby

maxit coll ID vnitřní 1-složková hydroizolační hmota
 ■ 1-složková disperzní hydroizolační hmota
 ■ pro stěny a podlahy
 ■ vhodná pro vlhké a mokré prostory
 ■ pro vnitřní použití

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

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

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

100916 1,8 kg/m2/2 nátěry 100 věder / paleta 4 kg/vědro, 400/paleta 150,00 Kč/kg 600,00 Kč/vědro
100675 1,8 kg/m2/2 nátěry 60 věder / paleta 8 kg/vědro, 600/paleta 120,00 Kč/kg 960,00 Kč/vědro
109329 1,8 kg/m2/2 nátěry 24 věder / paleta 25 kg/vědro, 600/paleta 100,00 Kč/kg 2 500,00 Kč/vědro

maxit stěrkové a nátěrové hydroizolace

maxit AD-1K Außendicht vnitřní/vnější 1-složková hydroizolační hmota
 ■ 1-složková minerální hydroizolační hmota v práškové formě, flexibilní
 ■ pro stěny a podlahy, vhodná také k izolaci soklových omítek a armovacích stěrek
 ■ vhodná pro vlhké a mokré prostory, pod keramické obklady, vrstva min. 2 mm
 ■ pro vnější i vnitřní použití

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

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

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

109377 2,8 kg/m2/2 mm 42 pytlů/ paleta 20 kg/pytel, 0,84 t/paleta 85 000,00 Kč/t 1 700,00 Kč/pytel

maxit SDS 16  rychleschnoucí 2-složková hydroizolační hmota
 ■ 2-složková hydroizolační hmota, flexibilní i v chladu, stabilní proti tlaku, překlenující trhliny
 ■ bez rozpouštědel, odolná proti posypovým solím, odolní proti UV záření a stárnutí
 ■ vysoce zatížitelná tlakem, rychle přepracovatelná, přetíratelná
 ■ s izolací proti radonu, odolná proti dešti po 2 hodinách, proti tlakové vodě po 16 hodinách

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

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

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

115093 2,4 - 3,2 kg/m2, šedá 24 dvou-balení/paleta 12,5 kg/dvoubalení, 300 kg/paleta 160,00 Kč/kg 2 000,00 Kč/balení
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Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. 
Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na www.maxit.cz. Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH
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maxit lepidla pro obklady a dlažby

maxit coll FBK lepidlo na dlažby a obklady C1T
 ■ zušlechtěné lepidlo na keramické, normálně nasákavé obklady a dlažby
 ■ šedé, se sníženým skluzem
 ■ pro vnitřní i vnější použití
 ■ třída lepidla podle EN 12004 C1T

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

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

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

100593 2,7 kg/m2/ ozubené hladítko 6 mm 42 pytlů / paleta 25 kg/pytel, 1,05 t/paleta 10 340,00 Kč/t 258,50 Kč/pytel

maxit coll PKM plus lepidlo na dlažby a obklady C2TE
 ■ vysoce zušlechtěné lepidlo se zlepšenými vlastnostmi 
 ■ šedé, se sníženým skluzem a prodlouženým otevřeným časem
 ■ na keramické obklady a dlažby všeho druhu, pro vnitřní i vnější použití
 ■ třída lepidla podle EN 12004 C2TE

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

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

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

114758 2,3 kg/m2/ ozubené hladítko 6 mm 42 pytlů / paleta 25 kg/pytel, 1,05 t/paleta 18 880,00 Kč/t 472,00 Kč/pytel

maxit coll FXL flexibilní lepidlo na dlažby a obklady C2TE S1
 ■ vysoce zušlechtěné, flexibilní lepidlo na keramické, obklady a dlažby všeho druhu
 ■ šedé, se sníženým skluzem, prodlouženým otevřeným časem a pružnou deformací
 ■ pro vnitřní i vnější použití
 ■ třída lepidla podle EN 12004 C2TE S1

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

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

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

118142 2,3 kg/m2/ ozubené hladítko 6 mm 42 pytlů / paleta 25 kg/pytel, 1,05 t/paleta 19 080,00 Kč/t 477,00 Kč/pytel

maxit coll PKM plus weiß  bílé lepidlo na dlažby a obklady C2TE
 ■ vysoce zušlechtěné lepidlo se zlepšenými vlastnostmi 
 ■ bílé, se sníženým skluzem a prodlouženým otevřeným časem
 ■ na keramické obklady a dlažby všeho druhu, pro vnitřní i vnější použití
 ■ třída lepidla podle EN 12004 C2TE

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

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

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

115490 2,3 kg/m2/ ozubené hladítko 6 mm 42 pytlů / paleta 25 kg/pytel, 1,05 t/paleta 19 760,00 Kč/t 494,00 Kč/pytel

STAVEBNÍ LEPIDLO
 ■ lepící malta C1T podle ČSN EN 12004
 ■ na stěny a podlahy
 ■ na dlažby a obklady
 ■ pro vnitřní prostředí

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

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

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

114355 16 l/pytel C1T 42 pytlů / paleta 25 kg/pytel, 1,05 t/paleta 7 600,00 Kč/t 190,00 Kč/pytel
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Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. 
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maxit příslušenství pro obklady a dlažby

maxit coll DB Dichtband Vlies těsnící páska
 ■ fleecová těsnící pružná páska
 ■ pro dilatované utěsňování koutových spár a dilatací 
 ■ pro použití v kombinaci s hydroizolačními hmotami
 ■ pro vnitřní i vnější použití

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

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

407366 120 mm 120 rolí / paleta 50 m/krabice, 6000 m/paleta 32,00 Kč/m 1 600 Kč/balení

maxit coll Dichtecke Vlies Aussen těsnící páska - vnější roh
 ■ fleecová těsnící pružná páska - vnější roh
 ■ pro dilatované utěsňování koutových spár a dilatací 
 ■ pro použití v kombinaci s hydroizolačními hmotami
 ■ pro vnitřní i vnější použití

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

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

407364 25 ks / krabice 1 ks, 25 ks/krabice 89,00 Kč/ks 2 225,00 Kč/balení

maxit coll Dichtecke Vlies Innen těsnící páska - vnitřní roh
 ■ fleecová těsnící pružná páska - vnitřní roh
 ■ pro dilatované utěsňování koutových spár a dilatací 
 ■ pro použití v kombinaci s hydroizolačními hmotami
 ■ pro vnitřní i vnější použití

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

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

407365 25 ks / krabice 1 ks, 25 ks/krabice 89,00 Kč/ks 2 225,00 Kč/balení

maxit coll Bodenmanschette plus těsnící manžeta - podlaha
 ■ těsnící pružná kaučuková manžeta s fleecovým povrchem
 ■ pro dilatované napojení podlahových vpustí na stěrkovou hydroizolaci
 ■ pro použití v kombinaci s hydroizolačními hmotami
 ■ pro vnitřní i vnější použití

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

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

408020 350 x 350 mm, průměr trubky 100-
130mm

10 ks / krabice 1 ks, 10 ks/krabice 350,00 Kč/ks 3 500,00 Kč/balení

maxit coll NH trasový spojovací můstek na přírodní kámen
 ■ vysoce zušlechtěný, flexibilní, tras-cementový spojovací můstek pro lepení přírodního kamene
 ■ omezuje výkvěty na povrchu dlažby
 ■ pro systém maxit gala s drenážním betonem
 ■ pro vnitřní i vnější použití

Č. Art. Spotřeba 
ca. hodnota

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

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

109326 2,3 kg/m2/ vrstva 42 pytlů / paleta 25 kg/pytel, 1,05 t/paleta 37 930,00 Kč/t 948,30 Kč/pytel
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maxit coll Dichtmanschette Wand těsnící manžeta - stěna
 ■ těsnící pružná kaučuková manžeta s fleecovým povrchem
 ■ pro dilatované připojení potrubních vedení, vystupujících ze stěn, na stěrkovou hydroizolaci
 ■ pro použití v kombinaci s hydroizolačními hmotami
 ■ pro vnitřní i vnější použití

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

Cena za balení 
bez dopravy a DPH

408019 120 x 120 mm 25 ks / krabice 1 ks, 25 ks/krabice 85,00 Kč/ks 2 125,00 Kč/balení

 ■ Flexibilní

 ■ Pro vnitřní i vnější použití

 ■ Na stěny a podlahy

 ■ Na podlahové vytápění

 ■ Pro slinuté dlažby

 ■ Pro přesné dlažby a obklady

 ■ Pro vlhká místa

 ■ Pro místa trvale pod vodou

 ■ Vysoká deformovatelnost

 ■ Vysoká pevnost

 ■ Velmi dobrý čas pro korekci

 ■ Velmi dobrý otevřený čas

Profesionální flexibilní lepidlo C2TE
s třídou S1 podle ČSN EN 12004
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