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maxit ip 381 pluscalc

Popis produktu
maxit ip 381 pluscalc je vnitřní omítka na bázi speci-
álního pucolánového pojiva s vlastnostmi vápenných 
omítek. Omítka se skládá z vybraných frakcí kameniva 
a speciálního pojiva, které bylo vyvinuto ve spolupráci 
s Bauhaus Universität Weimar s podporou Spolkového 
ministerstva hospodářství.

Tento výrobek byl testován jako zdravotně nezávadný na 
nebezpečné látky a emise u společnosti eco-INSTITUT 
v souladu s nejpřísnějšími požadavky, které přesahují 
zákonné požadavky a byl úspěšně oceněn značkou eco-
-Institut -Label.

maxit ip 381 pluscalc je omítka třídy pevnosti CS I podle 
EN 998-1.

Vlastnosti
Filcovatelná vnitřní omítka připravená přímo pod nátěr.

Snadné zpracování, dobrá objemová stálost a vynikající 
stavebně fyzikální vlastnosti maxit ip 381 poskytují zdra-
vé a komfortní prostředí pro bydlení. Vzhledem ke své 
vysoké zásaditosti, neposkytuje živnou půdu pro plísně 
a houby. 

Oblast použití
Používá se v celém interiéru na zdivo všeho druhu, no-
siče omítek, beton s naneseným spojovacím můstkem, 
včetně ekologických staveb a památkových objektů. Po-
užívá se jako jádrová omítka a jednovrstvá omítka v ce-
lém interiéru na stropy a stěny včetně domácích kuchyní 
a koupelen. Ve vlhkých prostorech je třeba dodržovat 
pokyny v letáku „Omítky a sádrokartonové konstrukce 
ve vlhkých místnostech s obkladem z keramických prvků 
nebo přírodního kamene“.

Podklad musí být suchý (krátkodobě max. 3% hmot.) A 
nesmí mít žádnou přebytečnou vlhkost. Je třeba odstra-
nit vzlínající vlhkost nebo vlhkost pronikající z exteriéru.

Přednosti produktu
• vnitřní omítka redukující produkci CO2
• s konstantní hodnotou pH
• s nízkým vnitřním napětím
• vhodné pro vysoce tepelněizolační podklady
• zajišťuje optimální vnitřní klima
• zdravotně nezávadná se značkou eco-Institut-Label
 

Stavební připravenost
Podklad musí odpovídat souvisejícím normám a stejně 
tak prováděcím předpisům výrobců konkrétních zdicích 
prvků. Omítku neprovádět při teplotách vzduchu nebo 
podkladu pod +5°C a nad +30°C, stejně tak při očekáva-
ných nočních mrazech.

Příprava podkladu
Podklad musí být únosný, suchý a bez prachu. Oleje, 
mastnoty a jiné nečistoty, které vytváří separační vrst-
vu, odstranit. Na beton a další hladké nebo nenasákavé 
podklady nanést spojovací můstek z tenkovrstvé omítky 
např. maxit ip 315 purcalc Kalk-Dünnschichtputz. Sta-
vební konstrukce náchylné ke znečištění zakrýt nebo 
vodotěsně zalepit. 
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Zpracování
Při vrstvě omítky větší jak 20 mm nanášet ve více 
vrstvách.

Jádrová omítka:
Nanést ve dvou vrstvách „čerstvá do čerstvé“ a plošně 
srovnat. Po ztuhnutí načisto seříznout a povrch oškrabat.

Jemně zrnitá filcovaná omítka (jednovrstvá):
Nanést ve dvou vrstvách „čerstvá do čerstvé“ a plošně 
srovnat. Po ztuhnutí načisto seříznout a povrch zafilco-
vat.

Jemně zrnitá filcovaná omítka (dvouvrstvá):
Seříznutou jádrovou omítku nejpozději následující den 
přetáhnout stejným materiálem v tloušťce zrna a zafil-
covat.

Hladká gletovaná omítka:
Seříznutou ztuhlou a ještě vlhkou jádrovou omítku vy-
hladit na plocho položeným hladítkem, vystupující zrna 
zatlačit. Povrch vyhladit vápennou stěrkou maxit ip 178 
Kalk-Glätte. 

Rekonstrukce starých staveb
Omítku nanášet ve více vrstvách s technologickou pře-
stávkou (ca. 1 den/mm). První vyrovnávací vrstvu nanést 
ca. 10 mm přes povrch zdiva, plošně vyhladit a zdrsnit.

Poslední vrstvu nanést v tloušťce ca. 5-10 mm, plošně 
srovnat a seříznout. Úprava povrchu viz výše.

Všechna místa v podkladu náchylná k objemovým změ-
nám, např. rohy všech otvorů nebo spoje různých mate-
riálů se musí v omítce vyztužit.

Spotřeba materiálu
Vrstva mm 5 10 15 20

Spotřeba kg/m2 6,0 12,0 17,6 24,0

Vydatnost m2/t 170 85 57 42,5

l/t 850

m2/30kg 
pytel

5,0 2,6 1,7 1,3

(Hodnoty se vztahují na rovný a hladký podklad)

Ošetřování
Čerstvou omítku chránit před mrazem a rychlým vysy-
cháním, hotovou omítku udržovat po nějakou dobu vlh-
kou.

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí je možné nanášet běžné nátěry maxit a 
také tenkovrstvé omítky maxit. Jako úpravu povrchu je 
možné použít také naše vápenné produkty, jako je barva 
maxit kreacal 5030 Kalkfarbe nebo vápenné ušlechtilé 
omítky.

maxit ip 381 pluscalc lze obvykle natřít po technologické 
přestávce 2 dny na 1 mm tloušťky omítky.

Pokud se maxit ip 381 pluscalc používá jako podklad pro 
keramické obklady stěn lepené tenkovrstvými hmotami 
v prostředí vlivu vlhkosti A0, je třeba povrch pouze srov-
nat a seříznout nebo zdrsnit a poté nanést hydroizolační 
nátěr nebo stěrku na bázi polymercementu, akrylátové 
disperze nebo reaktivní pryskyřice. Povrch omítky pak 
nesmí vyhladit nebo filcovat.

U obkladů a keramických krytin na maxit ip 381 pluscalc 
se seznamte s technickými informacemi v letáku Omítky 
pod obklady, na www.maxit.cz.

Všeobecná upozornění
V případech nejasností ohledně zpracování, podkladu 
a u konstrukčních zvláštností si vyžádejte poradenství.

Nepřimíchávat žádné cizí látky. Dodržovat normou mi-
nimální stanovené tloušťky omítky. V ostatním platí 
ustanovení platných norem EN 13914-2, ČSN 73 3715 
a Technologické předpisy maxit. Tvrdnutí se zastaví při  
+ 5°C. V průběhu tvrdnutí nesmí teplota klesnout pod 
tuto hodnotu a vlhkost nesmí překročit 60%.

Řiďte se pokyny v bezpečnostním listu (aktuální bezpeč-
nostní list najdete na www.maxit.cz).

Po ztvrdnutí je omítka fyziologicky a ekologicky nezá-
vadná.

Zvláštní upozornění
Malta reaguje silně zásaditě s vodou, proto: Chraňte po-
kožku a oči, při zasažení důkladně vypláchněte vodou, 
při zasažení očí okamžitě vyhledejte lékaře.

Skladování
V suchu na paletách skladovatelné minimálně 3 měsíce. 
Datum výroby najdete na bočním potisku pytle.

Likvidace
Nelikvidovat s komunálním odpadem. Nevypouštět do 
kanalizace.

Pouze zcela vyprázdněné pytle předat k recyklaci. Su-
chou směs likvidovat jako 10 13 11 (Odpady z jiných 
směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod 
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čísly 10 1309 a 1013 10). Po rozmíchání s vodou vytvr-
zenou hmotu likvidujte jako 10 13 99 (Odpady jinak blíže 
neurčené). Obaly likvidujte jako 15 01 05 (Kombinované 
obaly). Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Logistika
Dodává se v speciálních silech maxit a v pytlích. 

30 kg/pytel, 42 pytlů/paleta = 1,26 t

Sila a strojní zařízení
Lze zpracovat všemi běžnými omítačkami a ručně.

Právní upozornění
Informace v této publikaci vycházejí z našich součas-
ných technických znalostí a zkušeností. Vzhledem k 
množství možných vlivů na zpracování a aplikaci na-
šich produktů nezbavují zpracovatele provádění jeho 
vlastních zkoušek a pokusů a představují pouze obecné 
pokyny, z nichž nelze odvodit právně závaznou záruku 
určitých vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní aplikaci. 
Zpracovatel musí na vlastní odpovědnost vždy dodržo-
vat veškerá ochranná práva a stávající zákony a předpi-
sy. Vydáním tohoto výtisku ztrácí platnost veškerá před

Vydáním tohoto listu pozbývají platnosti všechny dřívější 
listy.

Technická data
maxit ip 381 pluscalc

Použití v interiéru ano

Použití v exteriéru ne

Reakce na oheň A1

Pevnost  v tlaku ca. 2 N/mm2

Třída pevnosti CS I EN 998-1

Vlákna ne

Přídržnost ≥ 0,08 N/mm2

Doporučená tloušťka ca. 10 mm

Sorpční schopnost ca. 115 g/m2 dle EN ISO 12571

Objemová hmotnost v suchém 
stavu

≤ 1200 kg/m3

Teplota pro zpracování Omítku neprovádět při teplotách 
vzduchu nebo podkladu pod 
+5°C a nad +30°C.

Tepelná vodivost λ10,dry,mat≤ 0,82 W/(m·K) 

(P = 50 %)

λ10,dry,mat≤ 0,89 W/(m·K)

(P = 90 %)

(Tabulkové hodnoty dle EN 1745)

Kapilární absorpce vody W0

Potřeba vody ca. 10 l na pytel

Propustnost vodních par μ ≤ 10

Upozornění Uvedená data jsou laboratorními 
hodnotami.


