
Vyvinuta pro zdravé prostory

 solance

maxit solance | vnitřní barva

pro zdravé obytné 
prostory

zabraňuje tvorbě 
plísní

vhodná pro alergiky
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s energeticky 
úsporným efektem



maxit solance barva, 
která vytváří příjemný pocit 
a zdravý obytný prostor.

maxit solance | vnitřní barva

Ztvárnění obytného prostoru je vyjádřením individuálního pově-
domí o životě. Přitom barvám pro interiér náleží zvláštní význam 
- konec konců v interiéru strávíme 80 až 90 procent dne. Poža-
duje se zejména vysoká mechanická odolnost, dlouho trvající 
hezký vzhled a maximální přínos pro zdraví. 

maxit solance je interiérová barva bez škodlivých příměsí pro 
prodyšné a suché povrchy stěn ve vnitřních prostorech. Minerální 
interiérová barva s přibližně 40% podílem skleněných mikro-kuli-
ček se postará o optimálně vyvážený poměr teploty v místnosti, 
cirkulaci vzduchu a regulaci vlhkosti. Vakuum uvnitř mikro-kuliček 
způsobuje trvalou izolaci. Proto je maxitsolance řešením 
problémů s plísněmi v interiérech, které lze často pozorovat na 
provlhlých vnějších stěnách. 

maxit solance barva pro interiér je připravená k použití, má 
velmi vysoké krytí a může být namíchána ve všech barevných 
odstínech podle vzorníku barev maxitkreativ. Vytvořte s těmi-
to interiérovými barvami a jejich skvělými vlastnostmi nový typ 
kvality bydlení s mnohými možnostmi provedení na mírně struktu-
rovaných plochách. 
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Jedna dutá skleněná mikro-kulička,
cca 1.100-krát zvětšená.

Pohled pod mikroskopem na vrstvu barvy 
maxit solance 
(Zdroj: Univerzita Bayreuth, 
Katedra zpracování materiálů
Prof. Dr. M. Willert-Porada)

ECO-INSTITUT označuje nezávisle stavební výrobky označením eco-INSTITUT TESTED PRODUCT, kterému splňují ty nejpřísnější 
požadavky ohledně škodlivin a emisí. Zkoumaná kritéria jsou k nahlédnutí na www.eco-institut.de. 
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S minimálními emisemi, vhodná pro alergiky a odolná vůči plísním, maxitsolance 
je zcela zdravotně nezávadná - otestovaná a certifikovaná eco-INSTITUTem.
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Tato interiérová barva vytváří paropropustnou barevnou vrstvu na 
stěně, umožňující regulaci vlhkosti a tím optimální množství vlhkosti 
v místnosti řídí. 
 
maxit solance interiérová barva se stará o rovnoměrné rozložení 
tepla na celém povrchu stěny od podlahy až ke stropu a tím mini-
malizuje teplotní spád až o 2°C. Tak zůstanou povrchy stěn neu-
stále suché a teplejší než při použití běžných interiérových barev. 
Už po druhém nátěru vakuum v mikro-kuličkami rozvine svůj izolační 
účinek na principu termosky. Barva tak účinně přispívá k úspoře tep-
la za vytápění. Spolu s pH hodnotou barvy v zásaditém prostředí 
maxit solance zabraňuje tvorbě plísní přirozeným způsobem.

Působí jako izolátor a účinně chrání před 
plísněmi

Rovnoměrnější rozložení teploty na 
povrchu vnitřních stěn.
(Vyrovnání až o 2°C).



Vysoký podíl skla stejně jako účinnost a odolnost vůči ulpívání prachu a nečistot dělá 
maxit solance naprosto zdravotně nezávadnou. Zejména alergikům nabízí tato barva optimální 
předpoklady pro zdravé bydlení, protože působí ryze fyzikálním způsobem proti plísním. Navíc 
barva zajišťuje menší průvan a tím se alergeny zřetelně méně roznášejí po místnosti. 

Působení vhodné pro alergiky 
- novinka u interiérových barev

✔ rovnoměrná teplota povrchu = méně průvanu

✔ optimální vlhkost vzduchu v interiéru 

✔ bez škodlivin, s eco-certifikátem  

Interiérová barva maxit solance 
s eco-certifikátem

Běžná interiérová barva 

✖ velký průvan

✖ špatné vyrovnávání vlhkosti 

✖ různé škodlivé látky v barvě 



Všeuměl
mezi interiérovými barvami:

 odolná proti plísním
 vyrovnává teplotu 

 na povrchu stěny

 zajišťuje trvale teplé 
 a suché povrchy stěn

 vytváří dlouhotrvající   
 barevný vzhled

 trvale uzavírá trhliny  
 do 0,3 mm

 paropropustná: 
 reguluje vlhkost

  chrání před vznikem   
 trhlin flexibilní barevnou  
 vrstvou

 vysoký obsah skla,
 ekologicky nezávadná

 snadno a rychle   
 zpracovatelná na  
 všech podkladech

S izolačním efektem!
✔ zatepluje
✔ působí izolačně
✔ vytváří pohodlí

 bez škodlivých látek
 a s eco-certifikátem



Franken Maxit s.r.o.
Sídlo společnosti
Karlovarská 147/22
350 02 Cheb - Hradiště

Tel: +420 311 644 610
Fax: +420 311 644 611
E-Mail: info@maxit.cz

www.maxit.cz

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

Tel: +420 311 644 610
Fax: +420 311 644 611
E-Mail: info@maxit.cz

www.maxit.cz
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Další informace najdete v následujících brožurách a na 
www.maxit.cz

Schützt, was Ihnen wertvoll ist

 solar

nachhaltiger 
Schutz gegen Algen

wärmeregulierender
Energiespareffekt

optimaler Schutz 
der Bausubstanz

maxit solar | Fassadensystem Putz & Farbe

ÖKOLOGISCH

EINWANDFREI

durch
 E

in
sa

tz
 vo

n Microhohlglaskugeln

maxit solar
Fasádní systémy
Omítky & Barvy

Der Alleskönner – repariert und schützt

 solaren

maxit solaren | Außen- und Renovierfarbe

für nachhaltig 
schöne Fassaden

füllt kleine & große
Risse bis in die Tiefe

für trockene & 
algenfreie Wände
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Algen

Schutz

maxit solaren
Fasádní renovační barva

maxit solance | vnitřní barva


