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maxit solaren | Fasádní renovační barva

maxit solaren –
regenerační kůra pro fasády

Fasáda je vizitkou budovy. Poskytuje ochranu, reprezentuje
stavbu a propůjčuje jí individualitu.

Mikroskopický pohled nátěrem maxit solaren
(zdroj: Universität Bayreuth,
katedra technologie materiálů,
Prof. Dr. M. Willert-Porada)

V průběhu let však mohou povětrnostní vlivy způsobit vážná
poškození. Už do malé trhliny v povrchu fasády proniká vlhkost, která způsobuje poškození omítky a nátěru.
Napadení vodními řasami jsou také nechtěným následkem.
Aby nedošlo ke hlubokým a závažným poškozením vyžadujících kompletní rekonstrukci je nutné v čas začít s renovací.
maxit solaren je jednoduché a trvalé řešení pro sanaci fasád. Inovativní kombinace emulze silikonové pryskyřice s vysokým podílem mikro-kuliček z dutého skla se postarají o odolné
povrchy fasád bez napětí s vysokým ochranným účinkem.
maxit solaren fasádní opravná barva se skvěle hodí na
uzavírání trhlin při renovaci fasád. V důsledku vysoké hustoty
mikro-kuliček z dutého skla, jejich malé velikosti a flexibilitě se
dá maxit solaren perfektně zapracovat do struktury trhlin až
do velikosti 0,5 mm, jemné a stabilní trhliny těsně uzavře.
Výsledkem je po mnoho let opticky přitažlivá fasáda se stálým
barevným vzhledem.
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Jedna dutá skleněná kulička,
ca. 1.100-krát zvětšená

Hloubkové pružné vyplnění trhlin
Při renovaci fasád je důležité uzavřít existující trhliny, aby se zabránilo dlouhodobým následným
škodám a aby se udržela ochranná funkce fasády. Zatímco běžně fasádní barvy trhliny pouze
dočasně překlenou ale nevyplňují je, nátěr maxit solaren vytváří elastickou barevnou membránu
bez vnitřního napětí, která stabilní trhliny trvale vyplní a bezpečně uzavře, při současně vysoké
difuzi nátěrového systému. Mikro-kuličky z dutého skla vytváří pohyblivou, flexibilní barevnou
strukturu, která kompenzuje lehké pohyby omítce a tím efektivně chrání fasádu před novou tvorbou trhlin.
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Ochrana před novými trhlinami a řasami v důsledku
rovnoměrně teplých a suchých povrchů
Integrované duté skleněné mikro-kuličky v barevném nátěru maxit solaren přispívají k vyrovnaným teplotám na povrchu fasády – fasáda zůstává sušší, lépe izolovaná a kromě
toho může pomoci šetřit energii. Flexibilní barevný film, bez vnitřního napětí, kromě toho
kompenzuje lehké napětí způsobené omítkou a zdivem.

Fasádní renovační
barva maxit solaren
s dutými skleněnými kuličkami
Stará fasádní barva/
omítka

Snížení absorpce tepla do stěnového
systému v létě:
Příkře dopadající sluneční záření od
vysoko postaveného slunce jsou až z 80%
odražené od povrchu fasády, teplota
povrchu fasády klesá.

Zvýšení absorpce tepla do stěnového
systému v zimě:
Kolmo dopadající sluneční záření při nízko
postaveném slunci jsou přijímány a jsou
absorbovány do stavební konstrukce, teplota na vnitřním povrchu stěny se zvýší.

Rovnoměrné rozdělení teploty na fasádě
se postará o povrchy bez vnitřního napětí:
Snížením tepelných rozdílů na povrchu
fasády v závislosti na poloze slunce zvýšení nebo snížení absorpce tepla v
závislosti na jeho poloze, se dosahuje nižší
povrchových napětí a to zabraňuje nové
tvorbě trhlin.

Přirozená ochrana před řasami v důsledku suchých povrchů:
Tepelně regulační, paropropustné a vodoodpudivé vlastnosti přispívají k rychlejšímu osychání povrchů fasád,
řasy a plísně tak nemohou růst.

Všestranná fasádní barva:

S vakuovým efektem
 izoluje
 vyplňuje
 reguluje teplotu

uzavírá trhliny do velikosti
0,5 mm trvale
zásadité pH > 8,5
zabraňuje růstu řas, mechů
a lišejníků

důsledně chrání před novými 		
trhlinami díky flexibilní
barevné membráně

propouští vodní páru
a odpuzuje déšť

ekologicky nezávadný
díky barvě s
minerální bázi (sklo)

rychlejší osychání
s menším sklonem
ke znečištění

vyrovnává teplotu
v hlouběji položených
vrstvách stěny

dlouhá životnost
a odolnost proti hnilobě

vytváří déle trvající
stálobarevný vzhled
snadno
zpracovatelná

Další informace naleznete v následujících brožurách
na www.maxit.cz
maxit solar | Fassadensystem Putz & Farbe
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maxit solance | Innenfarbe

solance
Für gesunde Räume gedacht

maxitsolance
Termoreflexní barva

für ein gesundes
Wohnklima

allergikerfreundlich
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