
 

 

    

 
 

 
 

maxit ip 12 
 

 

 

Popis produktu 

maxit ip 12 je průmyslově vyrobená suchá malta na 

bázi cementu a vybraných frakcí kameniva o velikosti 

do 4 mm. maxit ip 12 je omítka skupiny P III dle DIN 

18550 a pevnostní třídy CS IV dle EN 998-1. 

Vlastnosti produktu 

maxit ip 12 vytváří povrchy s dobrou přilnavostí, sni-

žuje a sjednocuje nasákavost podkladu. Vzhledem 

k hrubé zrnitosti zajišťuje velmi dobrou přídržnost ná-

sledujících vrstev omítky. 

Oblast použití 

maxit ip 12 se používá se jako běžný podhoz pro pří-

pravu podkladu pod omítky všech druhů včetně tepel-

něizolační omítky maxit ip 75 a jednovrstvých škrába-

ných omítek. 

maxit ip 12 je vhodný pro použití na všechny typy 

masivního zdiva, zejména na staré zdivo, cementové 

desky z dřevité vlny atd. Není vhodný na beton. (K 

tomu doporučujeme hmotu maxit multi 280 nanesenou 

jako spojovací můstek). 

Stavební připravenost 

Zdivo musí odpovídat příslušným normám a stejně tak 

směrnicím výrobců zdicích prvků. Nezpracovávat při 

teplotě podkladu a/nebo vzduchu pod +5°C a přes 

+30°C, stejně tak při očekávaných nočních mrazech. 

Příprava podkladu 

Podklad musí být suchý, čistý a bez prachu. Separační 

prostředky vytvářející film odstranit. Na beton a ostatní 

hladké nebo nenasákavé podklady nanést spojovací 

můstek z maxit multi 280. Silně nasákavé podklady 

stejně tak běžně nasákavé podklady za teplého po-

časí předem navlhčit. 

Zpracování 

Lze zpracovat všemi běžnými omítačkami a mícha-

cími čerpadly (průměr hadic > NW 35 mm). Pro ruční 

zpracování lze doporučit kontinuální míchačku m-tec 

D 20 nebo stavební bubnovou míchačku. Namíchanou 

maltu lze zpracovat do 1,5 h. Na lehké zdivo a po-

dobné materiály nanášet maxit ip 12 pouze s polovič-

ním pokrytím podkladu. 

Spotřeba materiálu 

Pokrytí  

podkladu

%   50 100

Spotřeba kg/m2 4,0 8,0

Vydatnost m2/t 250 125

 l/t 650    

m2 / 30 kg pytel  7,5 15,0

(Údaje se vztahují na rovný podklad) 

 



 

 

    

 
 

 
 

Ošetřování 

Čerstvou omítku chránit před mrazem a rychlým vy-

schnutím. 

Nanášení dalších vrstev: 

Po technologické přestávce 1 den / 1 mm tloušťky 

omítky lze nanášet další vrstvy. 

Všeobecná upozornění 

V případě pochybností ohledně zpracování nebo 

u konstrukčních zvláštností si vyžádejte technické po-

radenství. Nemíchejte s jinými materiály. Je nutné do-

držovat normové tloušťky omítky. Zejména ustanovení 

EN 998-1 a EN 13914-1. 

Malta reaguje s vodou silně alkalicky, proto: chránit 

kůži a oči, při zasažení důkladně opláchnout, při zasa-

žení očí neprodleně vyhledat lékaře. 

Dbejte bezpečnostních listů (aktuální bezpečnostní 

listy naleznete na www.maxit.cz).  

Ve ztvrdlém stavu je fyziologicky a ekologicky nezá-

vadná. 

Skladování 

Materiál lze skladovat v suchu na paletách minimálně 

12 měsíců. Datum výroby je uvedený na bočním po-

tisku. 

Likvidace 

Nelikvidovat spolu s komunálním odpadem. 

Zabránit úniku do kanalizace. 

Vytvrzené zbytky malty odstraňovat podle katalogu 

odpadů č. 10 13 11 Odpady z jiných směsných mate-

riálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 1309 

a 10 13 10. Zcela vyprázdněné obaly odstraňovat 

podle katalogu odpadů č. 15 01 01 Papírové a lepen-

kové obaly. Více informací naleznete v bezpečnost-

ním listu. 

Forma dodávky 

• volně ložené v sile 

• balené 30 kg/pytel, 42 pytlů/pal = 1,26 t 

 

 

Strojní zařízení 

Zpracovatelná všemi běžnými omítačkami, směšova-

cími čerpadly (průměr hadic > NW 35 mm) a ručně.  

Dodává se ve speciálních silech transportního a do-

pravního systému maxit, na přání se silo-míchacím 

čerpadlem SMP. 

Silo-míchací čerpadlo: délka hadic max. 40 m, průměr 

35 mm, bez redukování průměru.  

Právní upozornění 

Údaje v tomto listu jsou založeny na našich součas-

ných technických znalostech a zkušenostech. Ne-

zprošťují zpracovatele, kvůli mnoha možným vlivům 

při zpracování a použití našich produktů, vlastních 

zkoušek a ověřování a představují pouze obecné po-

kyny a nemůže z nich být odvozeno právně závazné 

ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnost pro 

konkrétní účel. Veškerá ochranná práva a stávající zá-

kony a předpisy musí vždy dodržovat zpracovatel na 

vlastní zodpovědnost. Vydáním tohoto technického 

listu ztrácejí veškerá předchozí vydání svou platnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 
 

 
 

 

Technická data 

maxit ip 12 

Použití v exteriéru ano 

Použití v interiéru ano 

Reakce na oheň A1 dle EN 13501-1, nehořlavé 

Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 

Třída pevnosti 
CS IV EN 998-1, 

P II DIN 18550 

Doporučená vrstva ca. 5 mm 

Maximální velikost zrna 4 mm 

Teplota zpracování Nezpracovávat při teplotách 

vzduchu a/nebo objektu pod 

+5°C a přes +30°C, stejně tak 

při očekávaných nočních mra-

zech. 

Tepelná vodivost λ10,dry,mat≤ 0,89 W/(m·K)  
(P = 50 %) 
λ10,dry,mat≤ 0,82 W/(m·K) 
(P = 90 %) 
(Tabulkové hodnoty dle EN 

1745) 

Kapilární absorpce vody WC 0 

Záměsová voda ca. 5 l / 30 kg pytel 

Propustnost vodních par µ ≤ 25 

Upozornění 

Uvedené technické parametry 

byly stanoveny za laborator-

ních podmínek. 

  

 


