
1 / 3
maxit ip 76 therm

2022-01-10

Tepelněizolační omtíka
maxit ip 76 therm

Franken Maxit Mauermörtel GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon: +49 (0) 9220/18 - 0
Telefax: +49 (0) 9220/18 - 200
Internet: www.franken-maxit.de

1 / 3
maxit ip 76 therm

2022-01-10
maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon: +49 (0) 3647/433 - 0
Telefax: +49 (0) 9220/433 - 380
Internet: www.maxit-krölpa.de

Franken Maxit s.r.o.
Karlovarská 147/22
CZ-35002 Cheb - Hradiště
Telefon: +420 311 644 410
Internet: www.maxit.cz

Tepelněizolační omtíka
maxit ip 76 therm

Popis produktu
maxit ip 76 therm je tepelněizolační systémová hydrofil-
ní omítka na bázi cementu, vybraných frakcí kameniva, 
minerálních vylehčujících přísad a přísad ke zlepšení 
zpracovatelnosti. Třída malty P II dle DIN 18550, CS II 
dle EN 998-1.

Vlastnosti produktu
maxit ip 76 therm je pružná, snadno zpracovatelná, te-
pelněizolační, vlhkost regulující systémová omítka s vy-
sokou kapilární vodivostí a vysokou schopností k uklá-
dání vlhkosti. Na maxit ip 76 therm lze nanášet difuzně 
otevřené minerální omítky a difuzně otevřené nátěry. 
Vytvrdlá omítka maxit ip 76 therm je paropropustná a 
urychluje vysychání vlhkého podkladu. Svou nízkou te-
pelnou vodivostí vykazuje maxit ip 76 therm dobré te-
pelněizolační vlastnosti a zamezuje tak tepelným ztrá-
tám. Omítka se chová příznivě z hlediska deformací a 
má nízkou hmotnost a zvyšuje svými tepelněizolačními 
vlastnostmi povrchovou teplotu zdiva. Tím je zamezeno 
zvýšení relativní vlhkosti vzduchu u povrchu omítky a 
kondenzaci na omítce. maxit ip 76 therm je voděodolná 
a díky své kapilární vodivosti a schopnosti jímat vlhkost 
funguje také v nepříznivých klimatických podmínkách v 
exteriéru a interiéru. Vlhkost absorbuje tak, že není dále 
k dispozici pro růst mikroorganismů. Uvedené vlastnosti 
zamezují růstu spórů plísní a udržují teplotu povrchu nad 
rosným bodem. Tepelnětechnické parametry závisí na 
obsahu vlhkosti.

Oblast použití
V interiéru a exteriéru jako lehká, tepelněizolační jádrová 
omítka s extrémně nízkým vnitřním napětím na všech 
běžných, únosných podkladech. K opravám stěn napa-
dených plísněmi a k renovaci a sanaci vlhkých stěn u 
historických budov a památek, na podkladech s nízkou 
pevností.

Podklad musí být suchý (krátkodobě max 8% hm.) a 
nesmí na něj působit tlaková voda, stupeň zasolení 
může být střední. Vzlínající nebo z vnějšku pronikají-
cí vlhkost by měly být odstraněny.
• Systém lze použít jako dodatečné zateplení tepel-

něizolačního zdiva např. dutých keramických cihel, 
tvárnic z lehčeného betonu nebo porobetonu.

• Umožňuje vytvoření tepelněizolační vrstvy která se 
přizpůsobí každému geometrickému tvaru a podkla-
du.

• Na základě nízkého modulu pružnosti se dosahuje 
velmi dobrého oddělení podkladu od povrchu omítky 
a výrazně se tak snižuje riziko vzniku trhlin na zákla-
dě vlastností podkladu.

• Systém dobře slouží k vyrovnání velkých nerovností, 
maximální vrstvy jsou možné do 100 mm.

• Díky svým optimálním stavebně fyzikálním vlastnos-
tem (difuze a kapilární aktivita) se může u sanací 
zpravidla použít v tloušťkách až do 60 mm jako vnitřní 
izolace bez parotěsné vrstvy.

• maxit ip 76 therm se může použít na všech omítate-
lých podkladech. U problematických podkladů resp. u 
vrstev > 60 mm se musí použít speciální nosič omítky 
(např. Welnet).

Přednosti produktu
• systémová tepelněizolační omítka s vysokou vydat-

ností
• zabraňuje vzniku plísní
• extrémně difuzně otevřená

• extrémně vysoký obsah pevných pórů

Stavební připravenost
Podklad musí být únosný, zbavený látek, které snižují 
přídržnost (např. odbedňovací oleje, volné části, prach, 
písek, výkvěty, nečistoty). Přídržnost nasákavých pod-
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kladů lze zpravidla zvýšit navlhčením. Na beton a jiné 
hladké /nenasákavé podklady nanést spojovací můstek 
z maxit multi 280/262. 

Separační prostředky vytvářející film odstranit. Nezpra-
covávat při teplotách vzduchu a/nebo podkladu pod 5 °C 
a přes 30 °C stejně tak při očekávaných nočních mra-
zech.

Příprava podkladu
maxit ip 76 therm nenanášet na suchý podklad, je-li pod-
klad suchý, namočit. Poruchy a dutá místa v podkladu 
vyspravit, poté nanést ca. 10 mm maxit ip 76 therm přes 
líc cihel a zdrsnit. Před nanesením další vrstvy počkat 1 
- 3 dny. Při teplém udržovat stěnu vlhkou. Silnější vrstvy 
lze dosáhnout nanesením více vrstev. Mezi jednotlivými 
vrstvami dodržovat časový odstup min. 12 hodin. K za-
jištění spojení mezi vrstvami povrch vždy zdrsnit hrubým 
koštětem nebo ozubeným hladítkem a zachovat vlhký. 
Velmi špatně nasákavé podklady jako beton nebo slinuté 
lícové cihly připravit nanesením spojovacího můstku ma-
xit multi 280/262 ozubeným hladítkem.

V případě, kdy se maxit ip 76 therm nanáší na podklad s 
nátěrem, musí se nátěr v předstihu min. ze 70 % odstra-
nit. Kromě toho se musí, stejně jako u jiných podkladů, 
které nemají dostatečnou únosnost, použit nosič omítky 
Welnet. Nosič omítky se musí kotvit minimálně 8 hmož-
dinkami na 1 m², vhodnými pro konkrétní typ podkladu.

Zpracování / Montáž
Jako tepelněizolační omítku nanášet min. 20 a max. 30 
mm v jednom kroku. Omítku nanést, stáhnout a srovnat. 
(Jednovrstvé zpracování). Pří vícevrstvém zpracování 
se musí každá vrstva dobře zdrsnit a před nanesením 
další vrstvy nechat celoplošně vyschnout až do vzhledu 
suché bílé. Vždy je nutné provést celoplošné vyztužení 
armovací stěrkou. V interiéru maxit ip 315 purcalc s vlo-
ženou armovací tkaninou maxit MW Armierungsgewebe 
a v exteriéru maxit multi 262 s vloženou armovací tkani-
nou maxit MW Armierungsgewebe. Armovací vrstva se 
může na omítku maxit ip 76 therm nanášet po časovém 
odstupu 1 den/10 mm omítky, minimálně však 10 dnů.

Při vícevrstvém zpracování se smí nanášet maximálně 
100 mm. Vždy se musí provést celoplošné vyztužení ar-
movací maltou s vloženou tkaninou.

Spotřeba materiálu
Vrstva mm 10 20 40 60

Spotřeba kg/m2 4,8 9,5 19,0 28,6

Vydatnost m2/t 210 105 52,5 35

l/t 2100

m2 / 15 kg pytel 3,0 1,5 0,7 0,5

(Údaje se vztahují na rovný podklad)

Další zpracování / Ošetřování
Ošetřování:
K dosažení dobré pevnosti a přídržnosti k podkladu 
prostory, po dokončení omítek, opakovaně krátkodobě 
větrat. Vysoká vlhkost narušuje nárůst pevnosti omítky. 
Omítku chránit proti dodatečnému namočení. (Dodržo-
vat větrání po vylití potěru) Nevyschlou omítku chránit 
před zvýšenými teplotami (např. vytápění) stejně tak 
před mrazy vhodnými opatřeními.

Další zpracování
Nátěry barvami a povrchové úpravy se smějí nanášet až 
po úplném vyschnutí omítky. Nátěry a povrchové úpra-
vy musí svou paropropustností odpovídat vlastnostem 
omítky. Např. lze použít maxit silikátové barvy a siliko-
nové barvy po časovém odstupu min. 4 týdnů. Minerál-
ní omítky jako maxit ip 42/44 se smějí použít pouze na 
oškrábanou omítku.

Všeobecná upozornění
Při nejasnostech ohledně zpracování, podkladu nebo při 
konstrukčních zvláštnostech si vyžádejte poradenství. 
nepřimíchávat žádné cizí látky. Dbejte na dodržování 
normální tloušťky omítky. Malta reaguje s vodou silně al-
kalicky proto: chraňte kůži a oči, při zasažení očí okamži-
tě vyhledat lékařskou pomoc. Dbejte pokynů v aktuálním 
bezpečnostním listu na www.maxit.czSkladování

Likvidace
Nelikvidovat společně s komunálním odpadem. Zabránit 
úniku do kanalizace. Pytle zcela vyprázdnit, likvidace dle 
platných předpisů.

Silo s strojní zařízení
Lze zpracovat všemi běžnými omítacími stroji, míchací-
mi čerpadly a ručně.

Konfigurace stroje:
• Míchací malta na tepelněizolační malty
• šneková pumpa D8/1,5
• Délka hadic 20 m
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• Průměr hadic 35 mm, neredukovat
Dodává se v pytlích 15 kg na paletách po 40 pytlích = 
0,60 t nebo ve speciálních silech transportního a doprav-
ního systému maxit. Na přání se silomíchací pumpou 
SMP nebo pneumatickým dopravníkem SFA.

U SMP je délka hadic omezena na 40 m, průměr hadic 
35 mm, neredukovat.

Právní upozornění
Údaje v tomto listu jsou založeny na našich současných 
technických znalostech a zkušenostech. Nezprošťují 
zpracovatele, kvůli mnoha možným vlivům při zpracová-
ní a použití našich produktů, vlastních zkoušek a ově-
řování a představují pouze obecné pokyny a nemůže 
z nich být odvozeno právně závazné ujištění o určitých 
vlastnostech nebo vhodnost pro konkrétní účel. Veškerá 
ochranná práva a stávající zákony a předpisy musí vždy 
dodržovat zpracovatel na vlastní zodpovědnost. Vydá-
ním tohoto technického listu ztrácejí veškerá předchozí 
vydání svou platnost.

Technická data
maxit ip 76 therm

Vnější použití ano

Vnitřní použití ano

Reakce na oheň A1, nehořlavé

Pevnost v tlaku po 28 dnech ca. 2 N/mm2

Třída malty PII DIN 18550, CS II EN 998-1

Doporučená tloušťka 20-30 mm / 1 pracovní krok 
celkem max. 100 mm

Vydatnost ca. 2100 l/t

Objem pevných pórů ca. 60%

Přídržnost, min. ≥ 0,08 N/mm2

Kapilární absorpce W0, > 1,5 kg/m2min0,5

Objemová hmotnost v suchém 
stavu

ca. 0,4 kg/m3

Teplota zpracování Nezpracovávat při teplotách 
vzduchu a/nebo podkladu pod 
+5°C a přes +30°C stejně tak při 
očekávaných nočních mrazech.

Tepelná vodivost λ 10,dry,mat < 0,08 W/(mK) 

Záměsová voda ca. 13,5 l / 15 kg pytel

Propustnost vodních par μ ≤ 6

Pozor Uvedené hodnoty jsou stanove-
né v laboratorních podmínkách.


