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Popis produktu 

Speciální penetrace na bázi speciálních akrylátových 

disperzí pro nenasákavé a nasákavé podklady. maxit 

coll SpG Spezialgrundierung slouží především k pří-

pravě ladkých a nenasákavých podkladů jako např. při 

lepení dlažby na dlažbu, při doporučeném ředění také 

na nasákavé podklady. 

Vlastnosti 

• vhodná pro vnější a vnitřní prostředí 

• pro stěnu a podlahu 

• bez rozpouštědel, speciální disperze připravená 

k použití 

• jednosložková 

• adhezní 

• způsob nanášení: válečkem nebo štětkou  

Oblast použití 

• na stěny a podlahy 

• obzvlášť vhodná pro následné nanášení stěrko-

vých hmot a obkladačské práce na hladkých a 

nenasákavých podkladech v interiéru 

• v exteriéru pod připojený hydroizolační nátěr ma-

xit AD-1K-Außendicht, např. u balkónů a teras. 

Podklad 

• všechny slabě nasákavé podklady a minerální 

podklady 

• hladké a nenasákavé podklady jako např. staré 

obklady a dlažby, teracové dlaždice v interiéru. 

• dřevěná prkna, dřevotřískové desky obkládat 

pouze po položení maxit ETP - Entkoppe-

lungsplatten 

• těsné barevné nátěry a stěrky na bázi plastu 

• skelnými vlákny vyztužené plasy. 

Příprava podkladu 

Podklad musí být suchý, dostatečně pevný, únosný, 

čistý, stabilní a bez trhlin. Nesoudržné a separační 

vrstvy na povrchu (např. cementové šlemy, oleje, tuky, 

zbytky barev, cisticí prostředky, vosky a další) mecha-

nicky odstranit.  

Zpracování 

Před zpracováním dobře promíchat nebo protřepat. 

maxit coll SpG Spezialgrundierung se nanáší váleč-

kem s dlouhým vlasem nebo štětkou apod. na připra-

vený podklad rovnoměrně. Při nanášení nesmí vznik-

nout louže. V závislosti na nasákavosti podkladu na-

ředit. 

Spotřeba materiálu 

Spotřeba v rozmezí ca. 0,1-0,15 l/m2 dle nasákavosti 

podkladu. Skutečnou spotřebu předem ověřte na kon-

krétním podkladu! 

 

 



 

 

    

 
 

 
 

Skladování 

V dobře uzavřených nádobách v chladu při teplotě nad 

5°C lze skladovat po dobu min. 12 měsíců. 

Likvidace 

Nádoby zcela vyprázdnit a předat k recyklaci. 

Logistika 

Ve vědrech 2,5 l na paletách po 72 vědrech = 180 l 

Ve vědrech 10 l na paletách po 40 vědrech = 400 l 

Právní upozornění 

Uvedené hodnoty a zaručené vlastnosti jsou výsled-

kem intenzivní vývojové práce a rozsáhlých praktic-

kých zkušeností. Jsou založeny na výsledcích inter-

ního i externího dohledu. Naše ústní a písemná dopo-

ručení k použití mají poskytnout pomoc při výběru na-

šich produktů, ale nepředstavují smluvní právní vztah. 

Předpokládáme, že zákazník jako odborná společnost 

vykonává svou práci na vlastní odpovědnost v souladu 

s platnými předpisy a uznávanými technologickými 

pravidly. Profesionální, a tedy úspěšné používání na-

šich produktů nepodléhá naší kontrole. Poznámky 

jako seznam vhodných omítkových podkladů nemá 

charakter zaručené vlastnosti a nezbavuje zákazníka 

povinnosti vlastních zkoušek. Zveřejněním tohoto listu 

ztratí platnost všechny předchozí technické listy. 

 

maxit coll SpG 

Použití v interiéru ano 

Použití v exteriéru ano 

Barva tyrkysová 

Vysychání ca. 4 hod. při 20°C a 50 % rel. 

vlhkosti.  

ca. 12 hod. při 20°C a 50 % rel. 

vlhkosti na dřevěných podkla-

dech 

Teplota zpracování min. +5°C / max. +30°C 

Teplota zpracování 

(podklad) 

min. +5°C / max. +30°C 

  

 


