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maxit podlahy

maxit omítky

maxit ETICS - zateplovací systémy

maxit nabízí nejen kompletní sortiment a kompetentní poradenství v oblasti podlah a jejich
renovací, ale i nezbytnou techniku pro jejich
hospodárné a rychlé provádění.

Fasády a jejich životnost jsou dnes zásadně
ovlivněny výběrem vhodného nebo nevhodného omítkového systému. Podobně je to i v
interiéru, kde má omítkový systém zásadní vliv
na komfort bydlení a zdravé mikroklima.

Zateplovací systémy se posledních desetiletích
staly běžnou součástí staveb, způsob provedení
a také řešení detailů má ale zásadní vliv na
jejich deklarované vlastnosti a životnost.

Více informací o podlahových systémech se dozvíte při školení maxit podlahové systémy
teoreticky i v praxi.

Více informací o omítkových systémech se dozvíte při školení maxit omítkové systémy
teoreticky i v praxi.

•

Konstrukce podlahových systémů

•

•

Vyrovnání podkladu

Vhodné omítkové systémy pro interiér a
jejich výhody při provádění

•

•

Vysychání potěrů

•

Ošetření povrchu potěrů proti přeschnutí

Vhodné omítkové systémy pro fasády,
jak zdivo ovlivňuje volbu jádrové omítky,
tepelné namáhání fasád a potřeba
vyztužení.

•

Kvalita povrchu a potřeba stěrkování

•

Problematické podklady, jak předcházet
poruchám

•

Designové a průmyslové stěrky

•

Detaily a jejich řešení

•

Epoxidové a polyuretanové systémy

•

Posuzování kvality povrchu

•

Praktická ukázka renovační stěrky a
průmyslové stěrky

•

Opravy, rekonstrukce, sanace

•

Praktická ukázka provedení soklu a šlicové malty

Více informací o tom, jak správně provádět
zateplovací systémy, řešit obvyklé detaily a
předcházet chybám, které v dlouhodobém horizontu vedou k zásadním poruchám se dozvíte
při školení maxit zateplovací systémy
•

Důvody k zateplení a princip funkce z
pohledu stavební fyziky

•

Mechanická odolnost
zateplení x omítky

•

Problematické podklady

•

Požární odolnost

•

„Zelené“ fasády a příčiny jejich vzniku,
způsob odstranění.

•

Tepelněizolační omítky v interiéru

Termíny - Omítky & podlahy

Termíny - ETICS - zateplovací systémy

Leden

29.1.- Beroun

Únor

26.2. - Beroun

Únor

5.2.- Pardubice, 12.2. - Beroun

Březen

11.3. - Beroun

Březen

4.3. - Beroun

Čas
09.00 – ca. 14.00

Čas
09.00 – ca. 14.00

Přednášející

Přednášející

Ing. Pavel Kušička, autorizovaný Ing. ČKAIT

Ing. Pavel Kušička, autorizovaný Ing. ČKAIT
Jakub Klinke, technický poradce FM

Jakub Klinke, technický poradce FM

Aplikační technici
Zdeněk Klech
Jiří Vevera

Aplikační technici

K účasti na školení je nutné se dopředu přihlásit
prostřednictvím vašeho příslušného obchodního
zástupce maxit. Nebo e-mailem na adrese na
simeckova@maxit.cz.
Účast na školení je zpoplatněna částkou 99 Kč.
Jako pozornost obdržíte:
•

pohoštění formou obědu

•

láhev dobrého vína

•

cestovní hygienickou sadu

Těšíme se
na Vás!
Team Franken
Maxit s.r.o.

Zdeněk Klech
Jiří Vevera
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Karlovarská 147/22
350 02 Cheb - Hradiště
266 04 Beroun
Telefon: +420 311 644 610
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Výrobní závod Beroun
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