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Přírodní, ekologické, omítky a barvy se 
sklem a pozitivním vlivem na zdraví.

Mnoho výrobců fasádních omítek a barev,  slibují čisté 
povrchy fasád bez řas, ale často sahají po chemickým 
nástrojích jako jsou algicidy a fungicidy v nezakapslo-
vané formě. Při zvětrávání se nejprve vymyje vysoká 
koncentrace těchto pomocných látek.  Jakmile jsou 
pomocné látky spotřebovány, je povrch omítky nechrá-
něný.
 
maxit  solar fasádní omítky a barvy zabraňují těmto 
hrozbám pro životní prostředí a zdraví, v důsledku nižší 
dávky zakapslovaných filmových konzervantů, jako jsou 
algicidy a fungicidy proti napadení řasami a houbami. 
Tuto ochranu přirozeně nahrazuje skleněné plnivo 
- hlavní součást maxit solar produktů ve formě mikro-
-kuliček z dutého skla. Ty se starají o hladké a suché 
povrchy v zásaditém prostředí pH.

Izolační účinek mikro-kuliček z dutého skla ovlivňuje 
změnu rosného bodu a rychlejší přenos vlhkosti, čímž se 
předem zamezí usazování řas, hub a ostatních mikro-
organismů a to čistě fyzikálním a ne chemickým způso-
bem. 
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Tam, kde se běžné fasádní produkty s chemickými pomocnými látkami starají o povrchy bez 
řas a hub, používá maxit solar ekologicky a zdraví nezávadné skleněné mikro-kuličky z duté-
ho skla jako dlouhodobě účinnou součást barev a omítek. 

maxit solar snižuje použití algicidů a fungicidů v oblasti fasád na 
bezpečnou úroveň

U běžných fasádních barev se obsažené, neza-
kapslované algicidy a fungicidy smyjí z fasády, 
takže se mohou dostat do okolního prostředí. 

Produkty maxit  solar na základě pH hodnot 
v zásaditém prostředí pH ≥8,5  zamezují růst řas 
a hub. Nižší obsah fungicidů a algicidů je pro 
zdraví a životní prostředí nezávadným množstvím. 

Fasády s maxit solar  Běžné fasádní barvy  
s fungicidy a algicidy












