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Ochrana:

Při požáru jsou nosné části stavby ve 
velmi krátkém čase vystaveny maximálním 
teplotám. Proto hrozí selhání nosných kon-
strukcí, a dokonce jejich zřícení. Omítka 
maxit ip 160 je součástí protipožárního 
stříkaného omítkového systému, který 
před těmito ničivými účinky teploty účinně 
chrání nejen betonové a ocelové části 
stavby, ale i konstrukce z jiných staveb-
ních materiálů. 

maxit ip 160 při tom vystačí s minimální-
mi tloušťkami vrstvy. Toto bylo v závislosti 
na oblasti použití prokázáno v nejrůzněj-
ších požárních zkouškách a nejrozmani-
tějších požárních scénářích. Například 
podle křivky průběhu požáru RWS pro 
požáry v tunelech s prodlouženou dobou 
hoření a teplotami až 1 350 °C.
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maxit ip 160
Brandschutzputz

Zpracování:

Omítka maxit ip 160 se nanáší na kon-
strukční díly mokrým způsobem nástřiku 
po profilech a přímo za použití adhezní 
vrstvy z maxit multi 280. Nosič omítky 
nebo armovací sítě lze zpravidla vyne-
chat. Povrch může zůstat hrubý stříkaný 
nebo může být gletovaný, resp. filcovaný. 
Povrch lze navíc pomocí produktu maxit 
multi 270 S upravit pro ještě náročnější 
vzhledové požadavky. Je možné nanášet 
další vrstvy omítky, stejně tak izolace, 
obklady nebo ochranné nátěry.
Omítka maxit ip 160 je vhodný jako 
omítka skupiny CS II pro vnější použití 
a na základě výše uvedených postupů 
zpracování může být přizpůsoben také 
požadavkům při stavbě tunelů. Navíc 
je maxit ip 160 předurčen k použití 
v zónách s vysokou vzdušnou vlhkos-
tí, jako jsou parkovací domy, fasády, 
povrchy stěn a stropů podzemních garáží, 
nebo sklepní prostory.

Výhody omítky:

 9 Vhodná pro vnitřní i vnější použití

 9 Minimální tloušťky vrstvy

 9 Malá spotřeba materiálu

 9 Malé omezení obestavěného 
prostoru

 9 Maximální protipožární izolace

 9 Hotová malta k dodání v pytli i silu

 9 Rychlá aplikace

 9 Rychlé další zpracování

 9 Vysoká pevnost v tahu i tlaku

 9 Lze perfektně vyhladit i tvarovat

 9 Lze nanášet tmely a nátěry

 9 Vysoká únosnost pro další konstrukce 
jako izolace nebo obklady

 9 Ověřena podle křivky RWS s pro-
dlouženou dobou hoření v délce  
150 min

 9 Ověřena podle normy DIN 4102 T4 
a EN 13381 

 9 Odpovídá normě EN 998-1, DIN 
18550 a DIN 4102 T4

Tloušťky vrstev v porovnání

Stříkaný beton

maxit ip 160

Protipožární omítka dle 
DIN 4102 T4 
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Požární zátěžové křivky

Pozemní stavitelství

Omítka maxit ip 160 byla navržena pro 
protipožární opláštění, resp. ke zlepšení 
protipožárních vlastností nosných částí 
stavby z oceli, betonu, cihel, hrázdění, 
dřeva a jiných stavebních materiálů. Její 
použití je vhodné pro novostavby nebo 
pro rekonstrukce staveb. 

Nanáší se v různých tloušťkách vrstvy, a to 
v závislosti na stavebním prvku a požado-
vané požární odolnosti. 

Dimenzování dílců ocelových konstrukcí 
se provádí podle hodnoty poměru mezi 
obvodem a plochou průřezu příslušného 
ocelového profilu podle EN 13381-4 (viz 
informační list).

Průmyslové stavby

Na zařízení chemického a petrochemické-
ho průmyslu platí zčásti vyšší protipožární 
požadavky než v pozemním stavitelství, 
a sice v závislosti na hořlavosti vyskytují-
cích se látek a médií, např. uhlovodíků (viz 
graf nahoře).

Zvláštní výzva:

 Volně stojící venkovní zařízení vystave-
ná povětrnostním vlivům

Zde je omítka maxit ip 160 zvlášť vhod-
ná díky své klasifikaci jako omítka CS II 
pro vnitřní i venkovní prostory.

Omítku maxit ip 160 lze dokonale 
vyhladit a využitím dalších opatření, jako 
jsou vrchní omítky, armovací tkaniny nebo 
ochranné nátěry, je možné dále zvýšit její 
odolnost.

Stavby tunelů

Při požárech v tunelech způsobují rychle 
narůstající a extrémně vysoké teploty 
takový tlak vodní páry v betonu, že zevnitř 
dochází k praskání, odprýskávání, a tudíž 
k ještě rozsáhlejší destrukci.

Obdobně náročná jsou testovací kritéria 
křivky průběhu požáru podle RWS, která 
při zkoušce odolnosti proti požáru takový 
požár v tunelu simuluje. Vznikají teploty 
až 1 350 °C. Omítka maxit ip 160 
v této zkoušce s malou tloušťkou vrstvy – 
a dokonce s prodlouženou dobou hoření 
– obstála bez poškození (viz graf výše).

Sama o sobě má omítka maxit ip 160 
vynikající vlastnosti, které také odůvod-
ňují použití v tunelových stavbách. To 
dokládají jednak parametry jako pevnost 
v tahu, pevnost v tlaku, kapilární nasáka-
vost a paropropustnost, ale také dostupné 
úpravy povrchu, které umožňují gletování, 
filcování, přestěrkování a také nanášení 
speciálních vrstev.  

Oblasti použití
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Protipožární ochrana  
- příklady použití
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z betonu a cihel a s nechráněnými ocelovými nosníky

Valbové stropy

Betonové stropy a podhledy Betonové žebírkové stropy

Ochrana ostění tunelůBetonové sloupy

Duté profilyOcelové pilíře
(truhlíkové překrytí nebo kopírování průřezu)

Ocelové nosníky
(truhlíkové překrytí nebo kopírování průřezu)

Stěny z betonu,  
zdivo nebo hrázděné konstrukce

dřevěné laťo-
vání s nosičem 
omítky

Ekvivalentní tloušťka betonu

Tloušťka protipožární omítky [mm]
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Informace o produktu

Podklady

Protipožární omítka maxit ip 160 se na-
náší v souladu se zkušebním protokolem 
bez ocelového nosiče omítky a s mine-
rálním spojovacím můstkem (maxit multi 
280) na:

• Betonové stropy
• Betonové zdi
• Vyzdívky
• Cihlové stropy
• Betonové sloupy 
• Ocelové sloupy
• Ocelové nosníky

Protipožární omítka maxit ip 160 se po-
užívá s ocelovým nosičem omítky a příp. 
minerálním spojovacím můstkem na:

• Hrázděné zdivo
• Dřevěné podklady 
• Nedefinovatelné podklady

Předpokladem protipožární účinnosti je 
dostatečná přilnavost na podklad pod 
omítkou.

Zpracování

Protipožární omítku maxit ip 160 aplikují 
odborné omítkářské firmy. Zpracování 
nosiče omítky je případně nutné provést 
podle DIN 4121 a DIN 4102-4*. Po-
drobnosti a minimální množství i minimální 
tloušťky omítky pro betonové konstrukční 
prvky musí stanovit specializovaní projek-
tanti v závislosti na třídě požární odolnosti 
v každém individuálním případě.

Náklady

Protipožární omítka maxit ip 160 je v zá-
sadě ekonomickou formou protipožárního 
zlepšení. Náklady se vždy vypočítají ze 
stupně protipožárního zlepšení, a tudíž z 
potřebné tloušťky a množství protipožární 
omítky. Navíc je nutné zohlednit použití 
spojovacího můstku nebo nosiče omítky 
a dále celkovou plochu objektu. 

Zvláštní upozornění

Doba trvání požární odolnosti a tedy třída 
požární odolnosti konstrukčního prvku 
závisí podstatně na následujících vlivech:

• Namáhání požárem, jednostranné 
nebo vícestranné

• Použitém stavebním materiálu nebo 
kombinaci stavebních materiálů

• Rozměry konstrukčního dílu, průřezo-
vý rozměr, štíhlost, vzdálenosti atd.

• Stavební provedení, spoje, uložení, 
zavěšení, upevnění, spáry, spojovací 
prostředky atd.

• Statický systém (statické určité nebo 
neurčité uložení, jednoosé nebo 
dvouosé odlehčení, uchycení atd.)

• Koeficient využití odolnosti použitých 
stavebních materiálů v důsledku vněj-
šího zatížení a uspořádání opláštění 
(vyzdívky, omítky, podhledy, pláště 
atd.)

Důležitá upozornění

Navrhování a poradenská činnost týkající 
se protipožární ochrany přísluší speciali-
zovanému projektantovi. 

Je nezbytně nutné dodržovat aktuální 
technický list, který je k dispozici na www.
maxit.cz.

*Podrobnější informace k použití nosiče  
  omítky podle DIN 4121 a DIN 4102-4 se  
  obraťte na naše technické poradenství.

Zkrácený popis produktu

maxit ip 160 je minerální protipožár-
ní omítka, která odpovídá normě DIN 
4102 – část 4, oddíl 5.1.4.(5) (Chování 
stavebních materiálů a konstrukčních dílů 
při požáru). 

Omítka maxit ip 160 je ověřena zkušeb-
nou MFPA Lipsko podle normy EN 13381-
3/-4 ve spojení s normou EN 1363-1, 
s  tepelným namáháním podle jednotkové 
teplotní křivky (ETK). Omítka maxit 
ip 160 se skládá z cementu, vápenného 
hydrátu, vermikulitu a perlitu 0–3 mm pro 
zlepšení zpracování. 

Třída malty P II podle DIN 18550, CS II 
podle EN 998-1.

Vlastnosti produktu

Omítka maxit ip 160 je poddajná, snad-
no zpracovatelná, strukturovatelná pro-
tipožární omítka. Vyznačuje se vysokou 
žáruvzdorností, nízkou hmotností a malou 
aplikační tloušťkou.

Oblast použití

Pro zlepšení protipožárních vlastností 
betonových konstrukcí, nosných prvků 
z oceli, betonu, zdiva a dalších stavebních 
materiálů.

Sila a strojní technologie

Omítka je k dodání jako balené zboží 
v pytli nebo volně ložené v sile.
Lze zpracovávat všemi běžnými omítač-
kami,(např. m3, duo-mix, G4, S48) nebo 
ručně. 

Doporučené vybavení
• Dopravní hadice DN 35 (délka až 

15 m) Pracovní hadice DN 25
• Metla na tepelněizolační omítky
• Rotor a stator D6/3, D4/1
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Možnosti úpravy stavebních konstrukcí

s omítkou maxit ip 160 Brandschutzputz

Reprofilace žebírkových stropů

Na hrubo nastříkané... ... a přesto pěkné.

Ocelová nosná konstrukce jako pohledový prvek

Přesné kopírování tvaruVyhlazená plocha Truhlíkové opláštění stropních nosníků
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Trochu rustikální: Povrchová plocha lehce stažena

Strop a podhled | filcovaný povrch

Pilíře přizpůsobené stropním štukovým 
prvkům

Ocelové profily hrubě nastříkané

Na hrubo nastříkaný pilíř.

Ocelový pilíř s ochrannými profily

S vysokými požadavky na vzhled.
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Franken Maxit s.r.o.
Sídlo společnosti:
Karlovarská 147/22 
35002 Cheb - Hradiště

Telefon: 311 644 610

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

Franken Maxit s.r.o. 
Závod Beroun:
P.O. Box 81
26604 Beroun

Telefon: 311 644 610

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

Údaje v tomto prospektu se zakládají na našich 
současných technických znalostech a zkušenostech. 
Kvůli velkému množství možných vlivů při zpraco-
vání a aplikaci našich výrobků maxit nezbavují tyto 
údaje zpracovatele provádění vlastních zkoušek a 
pokusů a představují jen všeobecné pokyny. Nelze 
z nich vyvozovat právně závaznou záruku určitých 
vlastností nebo vhodnosti ke konkrétnímu účelu pou-
žití. Zpracovatel musí vždy na vlastní zodpovědnost 
respektovat eventuální ochranná práva a existující 
zákony a ustanovení. S vydáním tohoto prospektu 
(Stav: 11/2018) pozbývají platnosti všechna 
předchozí vydání.

Aktuální technické listy k našim produktům naleznete 
na: www.maxit.cz


