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Lehká vyrovnávací hmota, hydraulicky pojená

maxit plan 4515/4516

 9 stabilní výplňová hmota

 9 nehořlavá A1

 9 nízká objemová hmotnost

 9 ve vrstvě až do 300 mm

 9 vhodná pro vysoká užitná zatížení

 9 strojně zpracovatelná, čerpatelná



maxit plan 4515 Leichtausgleich

maxit plan 4515 je průmyslově vyrobe-
ná, cementem pojená, organicky lehčená, 
čerpatelná vyrovnávací hmota určená pro 
zpracování v plastické konzistenci.

Oblast použití

maxit plan 4515 Leichtausgleich se 
používá v bytové výstavbě, rekonstrukcích 
a komerční výstavbě k vyrovnávaní instalač-
ních rozvodů vedených na hrubé podlaze, 
spádování plochých střech, vyrovnávací 
vrstva na dřevěné trámové stropy a k vyrov-
návání různých výšek podlaží.

Vlastnosti

99 vhodná pro vysoké užitné zatížení
99 nízká plošná hmotnost ca. 5,5 kg/m2 

na cm vrstvy
99 použitelná ve vrstvách až 300 mm
99 strojně zpracovatelná a čerpatelná 

i běžnými omítačkami
99 nízká tepelná vodivost  

λ10,dry =0,11 W/mK
99 nehořlavá A1
99 snadno zpracovatelná
99 Spotřeba materiálu  

ca. 4,5 kg/m2 na cm
99 do položení roznášecí vrstvy zatižitel-

ná lehkým stavebním provozem
99 hmotnost pytle 15 kg

maxit plan 4515/4516 

maxit plan 4516 Leichtausgleich

maxit plan 4516 je průmyslově vyrobená, 
cementem pojená, minerálně lehčená, čerpa-
telná vyrovnávací hmota se samonivelačními 
vlastnostmi.

Oblast použití

maxit plan 4516 Leichtausgleich se 
používá v bytové výstavbě, rekonstrukcích 
a komerční výstavbě k vyrovnávaní instalač-
ních rozvodů vedených na hrubé podlaze, 
spádování plochých střech, vyrovnávací 
vrstva na dřevěné trámové stropy a k vyrov-
návání různých výšek podlaží.

Vlastnosti

99 vhodná pro vysoké užitné zatížení
99 nízká plošná hmotnost ca. 5,5 kg/m2 

na cm vrstvy
99 použitelná ve vrstvách až 300 mm
99 strojně zpracovatelná a čerpatelná 

i běžnými omítačkami
99 nízká tepelná vodivost  

λ10,dry =0,15 W/mK
99 nehořlavá A1
99 snadno zpracovatelná
99 Spotřeba materiálu  

ca. 4,5 kg/m2 na cm
99 do položení roznášecí vrstvy zatižitel-

ná lehkým stavebním provozem
99 hmotnost pytle 15 kg
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Vzorová řešení 
maxit plan 4515/4516

Spádová vrstva střechy 
s maxit plan 4515 Leichtausgleich

Použití maxit plan 4515 Leichtausgleich 
k vytvoření spádové vrstvy střech je velmi 
výhodné a zpracování je velmi snadné. 
Materiál se dopravuje na stavbu jako 
suchá směs v sile a o míchání a čerpání na 
střechu se postará dodávané výkonné strojní 
zařízení m-tec SMP-FE, které je součástí sila 
a dosahuje výkonu ca. 100 l čerstvé směsi 
za minutu. Materiál se připravuje v plastické 
konzistenci a je tak možné vytvářet libovolné 
spády.

Vyrovnávací vrstva trámového stropu
s maxit plan 4515/4516 Leichtausgleich

Pro vyrovnání trámových stropů při rekon-
strukcích a náhrady stávajících zásypů je 
maxit plan 4515 nebo lépe maxit plan 
4516, díky svým samonivelačním vlastnos-
tem, také optimálním řešením. Objemová 
hmotnost materiálu je o polovinu nižší oproti 
původním škvárovým zásypům, lze tak pů-
vodní lehkou roznášecí vrstvu podlahy nahra-
dit samonivelačním potěrem a připravit tak 
optimální podklad pod libovolnou nášlapnou 
vrstvu a to vše bez statického přitížení stropní 
konstrukce!

Vyrovnávací vrstva podlahy 
s maxit plan 4515/4516 Leichtausgleich

Současná technická zařízení budov přináší 
mnoho rozvodů a instalací, které se nejčas-
těji umisťují do podlahové konstrukce. To je 
dáno snadností montáže a také tím, že není 
nutné porušovat stěnové konstrukce při jejich 
vedení. Často je množství takové, že není 
možné vyrovnávací vrstvu provést izolační 
vrstvou, jak tomu často bývá. V takových 
případech nachází opět uplatnění maxit 
plan 4515 a maxit plan 4516 v samonive-
lačním provedení.

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY
- ROZNÁŠECÍ VRSTVA VRSTVA PODLAHY
  např. maxit plan 490 - anhydritový litý potěr
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- KROČEJOVÁ IZOLACE
- VYROVNÁVACÍ HMOTA
  maxit plan 4515/4516
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- ZÁKLOP
- NOSNÁ KONSTRUKCE TRÁMOVÉHO STROPU
- PODBITÍ S NOSIČEM OMÍTKY
- OMÍTKA STROPU

- HYDROIZOLACE STŘECHY
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROTĚSNÁ IZOLACE
- SPÁDOVÁ VRSTVA
  maxit plan 4515
- NOSNÁ KONSTRUKCE STŘEHY - STROPNÍ DESKA
- OMÍTKA STROPU

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY
- ROZNÁŠECÍ VRSTVA VRSTVA PODLAHY
  např. maxit plan 490 - anhydritový litý potěr
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- KROČEJOVÁ IZOLACE
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA
  maxit plan 4515/4516
- NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY - STROPNÍ DESKA
- OMÍTKA STROPU

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY
- ROZNÁŠECÍ VRSTVA VRSTVA PODLAHY
  např. maxit plan 490 - anhydritový litý potěr
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- KROČEJOVÁ IZOLACE
- VYROVNÁVACÍ HMOTA
  maxit plan 4515/4516
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- ZÁKLOP
- NOSNÁ KONSTRUKCE TRÁMOVÉHO STROPU
- PODBITÍ S NOSIČEM OMÍTKY
- OMÍTKA STROPU

- HYDROIZOLACE STŘECHY
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROTĚSNÁ IZOLACE
- SPÁDOVÁ VRSTVA
  maxit plan 4515
- NOSNÁ KONSTRUKCE STŘEHY - STROPNÍ DESKA
- OMÍTKA STROPU

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY
- ROZNÁŠECÍ VRSTVA VRSTVA PODLAHY
  např. maxit plan 490 - anhydritový litý potěr
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- KROČEJOVÁ IZOLACE
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA
  maxit plan 4515/4516
- NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY - STROPNÍ DESKA
- OMÍTKA STROPU

Produktové video sledujte 
na našem kanálu
na www.youtube.com

Produktové video sledujte 
na našem kanálu
na www.youtube.com

https://youtu.be/vlI--gtBm-g
https://youtu.be/82zYQMsYAww
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Franken Maxit s.r.o.
Sídlo společnosti:
Karlovarská 147/22
350 02 Cheb - Hradiště

Telefon: +420 311 644 610
Fax: +420 311 644 611

E-mail:  info@maxit.cz
Internet: www.maxit.cz

Franken Maxit s.r.o.
Výrobní závod Beroun:
P.O. Box 81
266 04 Beroun

Telefon: +420 311 644 610
Fax: +420 311 644 611

E-mail:  info@maxit.cz
Internet: www.maxit.cz
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