1

TARTALOM

Bevezető

3

Alapozók

4

Szintbeállító anyag

8

Gipsz masszák

11

Beltéri festékek

12

Dekoratív technikák

14

Kültéri bevonatok és festékek

22

Fafestékek és bevonatok

24

Segédeszközök

25

Fa és parketta ragasztók

26

Kerámia termékek

28

Vízszigetelő bevonatok

30

Gépi habarcsok

32

Hungarocell

34

Dekoratív vakolat habarcs

36

Hőszigetelő rendszer ragasztók

40

MAXITHERM hőszigetelő rendszere

41

2

A Maxima társaságot családi vállalatként alapítottunk meg 1990-ben festéket forgalmazó vállalatként.
Belátást szerezve arról, hogy a piacon kevés a minőséges beltéri festék, 1994-ben a család elhatározta,
hogy megkezdi ezeknek a gyártását. Ez a fejlődési folyamat a társaságot megpecsételő, Maxipol
termék gyártásával kezdődik.
A kezdet eléggé szerény volt. Kapacitásunk naponta 5 tonnát tett ki. Manapság, a Maxima társaság
naponta 1000 tonna kész terméket gyárt, amely magába foglalja az össz befejező építészi munkálatokra
szolgáló termékek kínálatát.
A meglévő termékek korszerűsítésének szenvedélye, az új technológia meghódítása és a fogyasztók
és igényeik iránti odaadottságunk, azzal a hiszemmel vezényelve, hogy az egyedüli imperatívusz a
termékek elfogadására, gyártására és terjesztésére a minőség, a Maxima társaságot e régió egyik
legsikeresebb vállalat helyezésére vezényelték, már amit az építészeti zárómunkálatokra szükséges
anyagok gyártását illeti.
A Maximát jellemző legnagyobb értékét a hű vásárlók képezik, akik felismerték e társaság törekvéseit,
biztosítva számukra a minőség és az ár közti legkedvezőbb arányt, ezért e brand élvezi teljes megbízásukat.
Köszönjük szépen!
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ALAPOZÓK

MAXIKRIL

®

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIKRIL akril
alapozó, különböző hordozók (tégla, beton,
szálerősített cement és hasonló) impregnálására
szolgál, diszperziv festékek használata és dekoratív vakolatozás előtt használjuk. A MAXIKRIL
könnyen felvihető, gyorsan szárad és minőségesen impregnálja a hordozót. Az átkent felületek
egyenletesek, egyenletesen festhetőkek, kevésbé
nedvszívóak, a befejező anyagok jobban tapadnak rá és csökkentik a fogyasztásukat. A száraz
bevonófilm szintelen. A MAXIKRIL-t ne használjuk
ha a befejező munkálatoknál szilikátos vagy
szilikon alapanyagú terméket építünk be.
Hogyan dolgozzunk vele: A felületnek száraznak, tehervivő képesnek, portól, zsiradéktól,
rozzant részektól és régi bevonattól megtisztítottnak kell lennie. Használat előtt a MAXIMAL
terméket vizzel hígítjuk 1:3 arányban. Hengerrel
vagy kefével, illetve fecskendező géppel
alkalmazzuk egy rétegben. Optimális feltételek
alatt száradási ideje min. 6 óra.Használat után a
szerszámot rögtön megmosni.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál,
úgyszintén erős napon, szélben, ködben és
esőben ne használjuk.
Anyagszükséglet: 50-75ml/m² az alap
ripacsosságától és nedvszívó képességétől
függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított
18 hónap. Az eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben tároljuk.

MAXIKRIL
Concentrate

MAXIKRIL
Hidrosol

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIKRIL
Concentrate akril alapozó, különböző hordozók
(tégla, beton, szálerősített cement és hasonló)
impregnálására szolgál, diszperziv festékek
használata és dekoratív vakolatozás előtt
használjuk. A MAXIKRIL Concentrate könnyen
alkalmazható, gyorsan szárad és minőségesen
impregnálja a hordozót. Az átkent felületek
egyenletesek, egyenletesen festhetők, kevésbé
beszívódóképességűek, a befejező anyagok
jobban tapadnak rá és csökkentik a fogyasztásukat. A száraz bevonófilm szintelen. A MAXIKRIL
Concentrate-t nem használjuk ha a befejező
munkálatoknál szilikon alapú anyagot építünk be.

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIKRIL
Hidrosol szpeciális akril mélyen hatoló alapozó,
sima beltéri és kültéri ásvány és beton felületek,
gipszkarton lemezek impregnálására szolgál.
Különösen kevésbé szilárd felületeknél ajáljuk
festés és dekorativ vakolás előtt. Mélyen behatol
az alapba, kiegyenlíti, megszilárdítja, megnöveli
ellenállóképességét a víz iránt, befejező
anyagok tapadását megnöveli és csökkenti
ezek fogyasztását. A MAXIKRIL Hidrosol-t
ne használjuk ha a befejező munkálatoknál
szilikátos vagy szilikon alapanyagú terméket
építünk be.

®

Hogyan dolgozzunk vele: A felületnek száraznak, tehervivő képesnek, portól, zsiradéktól,
rozzant részektól és régi laza pörgő bevonattól
megtisztítottnak kell lennie.Használat előtt a
MAXIMAL Concentrate terméket vizzel hígítjuk
1:9 arányban. Hengerrel vagy kefével, illetve
fecskendező géppel vigyük fel egy rétegben.
Optimális feltételek alatt száradási ideje min.
6 óra.Használat után a szerszámot rögtön
megmosni.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
+5˚C-nál alacsonyabb hőmérsékleten nem
alkalmazandó, úgyszintén erős napon, szélben,
ködben és esőben.
Anyagszükséglet: 20-30ml/m² az alap
ripacsosságától és beszívódó képességétől
függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított
18 hónap. Az eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben tároljuk.

Használati utasítás: A felületnek száraznak,
tehervivő képesnek, portól, zsiradéktól, rozzant
részektól és régi. laza pörgő bevonattól
megtisztítottnak kell lennie. Használat előtt
a MAXIMAL Hidrosol terméket vizzel hígítjuk
1:5 arányban. Hengerrel vagy kefével, illetve
fecskendező géppel alkalmazzuk egy rétegben.
Optimális feltételek alatt száradási ideje min.
6 óra. Használat után a szerszámot rögtön
megmosni.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál,
úgyszintén erős napon, szélben, ködben és
esőben ne használjuk.
Anyagszükséglet: 40-50ml/m² az alap
ripacsosságától és nedvszívó képességétől
függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 18
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben.
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®

MAXIKRIL
Block

®

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIKRIL
Block akril alapozó vízben feloldódható foltok
blokkolására illetve szigetelésére szolgál, mint
amilyenek a dohányfüst foltok, korom, beázás
vagy árvíz következtében megjelenő foltok. A
MAXIKRIL Block alapozót száraz és tiszta vakolt,
símított belfelületekre és gipszkarton lemezekre
alaklmazzuk. A MAXIKRIL Block hatékonytalan ha
a mocskos felületek előzőleg hasonló, de nem
vízoldható szerekkel vannak kezelve.
Hogyan dolgozzunk vele: A felületnek tisztának,
szilárdnak, száraznak, hordhatóképesnek,
portól, zsiradéktól, laza pörgő részektól és régi
bevonatoktól megtisztítottnak kell lennie.Mielőtt
a MAKSIKRIL Block-ot használjuk, hígítsuk fel
vizzel 1:3 arányban. Kefével, hengerrel vagy
fecskendező géppel alkalmazzuk egy rétegben.
Optimális feltételek alatt száradási ideje min. 24
óra. A MAXIKRIL Block-al kezelt felületeket amikor
megszáradtak okvetlenül átkenni MAXIDIS
vagy ULTRADIS diszperziós festékkel a gyártó
használati utasítása szerint. Használat után a
szerszámot rögtön megmosni vizzel.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
+15˚C-nál alacsonyabb hőmérsékleten nem
alkalmazandó.
Anyagszükséglet: 50-75ml/m² az alap
ripacsosságától és nedvszívó képességétől
függően.
Jótálási idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított
18 hónap. Az eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben.

MAXIKRIL
Ceramic

MAXIKRIL
Contact

®

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIKRIL
Ceramic akril nedvszívóképességű és nem
nedvszívóképességű problematikus felületekre (mázas kerámialapok, beton, kő, teraco,
gipszlemezek, gas beton elemek, gipsz, mész és
gépi malter) szánt termék amelyet a ragsztók és
símító masszák előtt alkalmazunk. A MAXIKRIL
Ceramic könnyen alkalmazható, gyorsan száradó
és minőségesen impregnáló szer, kiemelt szintű,
vízlepergető és megkötő képességgel rendelkezik. Ezzel a szerrel kezelt felületek egyenletesek
és fokozzák a ragasztók tapadó képességüket.
A MAXIKRIL Ceramic-ot ne használjuk festék és
dekoratív vakolás alapként.
Hogyan dolgozzunk vele: A felületnek
tisztának, száraznak, hordható képesnek,
portól, zsiradéktól, laza pörgő részektól és régi
bevonatoktól megtisztítottnak kell lennie.Mielőtt
a MAXIKRIL Ceramic-ot használjuk hígítsuk fel vizzel 1:3 arányban, viszont a nagy nedvszívó képességű felületekre használjunk oldatlan terméket.
Kefével, hengerrel vagy fecskendező géppel
alkalmazzuk egy rétegben. Optimális feltételek
alatt száradási ideje min. 8 óra. Használat után a
szerszámot rögtön megmosni vizzel.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
+15˚C-nál alacsonyabb hőmérsékleten,
erős napon, szélben, ködben és esőben ne
alkalmazzuk.
Anyagszükséglet: 30-150ml/m², a feloldás
arányától, az alap ripacsosságától és nedvszívó
képességétől függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított
12 hónap. Az eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben tároljuk.

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIKRIL
Contact goromba akril alapbevonat, szintetikus
mikroszálakkal megerősítve és kvarc homokkal
töltve. Alapfelületek grundirozására szolgál gépi
habarcsolás előtt mint kötőanyag. A MAXIKRIL
Contact kiegyenlíti az alap beszívóképességét és
gorombává teszi az alapot, ami lehetővé teszi a
később használt anyagok jobb tapadását. Sima
beton felületekre kenjük, mielőtt a MAXIMAL
gipsz és cement-mész habarcsot használnánk.
Hogyan dolgozzunk vele: A felületnek
száraznak, tehervivő képesnek, portól,
zsiradéktól, rozzant részektól és örerégi
laza pörgő bevonattól megtisztítottnak kell
lennie. Használat előtt a MAXIMAL Contactot
megkeverni és így készíteni elő a használatra.
Hengerrel vagy ecsettel, illetve fecskendező
géppel vigyük fel egy rétegben, s ezennel
feloldhatjuk vízzel 10%-ig. Optimális feltételek
alatt száradási ideje min. 12 óra. Használat után a
szerszámot rögtön megmosni.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.+5˚Cnál alacsonyabb hőmérsékletnél nem szabad
használni, úgyszintén erős napon, szélben,
ködben és esőben. A frissen befejezett
felületeket a külső hatásoktól legalább 12 órán
át megvédeni.
Anyagszükséglet: Kb. 160-200g/m² az alap
ripacsosságától és beszívódási képességétől
függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított
12 hónap. Az eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben tároljuk.
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®

ALAPOZÓK

MAXISIL SN

MAXISIL ST

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXISIL SN
szilikon alapozó, cement és cement-mész homlokzatok impregnációjára szolgál, szilikon festékek alkalmazása előtt. A MAXISIL SN könnyen
felvihető, és minőségesen impregnálja az alapot.
Az átkent felületek kiegyenlítettek, egyenletesen
festhetőek, csökkentett a nedvszívósági képességük, fokozzák a végző anyagok tapadását és
csökkentik ezek fogyasztását.

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXISIL SN
szilikátos alapozó, cement és cement-mész homlokzatok impregnációjára szolgál, szilikátos festékek alkalmazása előtt. A MAXISIL SN könnyen
felvihető, és minőségesen impregnálja az alapot.
Az átkent felületek kiegyenlítettek, egyenletesen
festhetőek, csökkentett a nedvszívóság képességük, fokozzák a befejező anyagok tapadását
és csökkentik ezek fogyasztását.

Használati utasítás: A felületnek száraznak,
teher vivőképesnek, portól, zsiradéktól, rozzant
részektól és régi, laza pörgő bevonattól megtisztítottnak kell lennie. Használat előtt a MAXIMAL
Hidrosol terméket vizzel hígítjuk 1:1 arányban.
Hengerrel vagy kefével, illetve fecskendező
géppel alkalmazzuk egy rétegben.Optimális
feltételek alatt száradási ideje min. 12 óra.
Használat után a szerszámot rögtön megmosni.

Használati utasítás: A felületnek száraznak,
tehervivő képesnek, portól, zsiradéktól, rozzant
részektól és régi laza pörgő bevonattól megtisztítottnak kell lennie. Használat előtt a MAXISIL
ST terméket vizzel hígítjuk 1:1 arányban. Hengerrel vagy kefével, illetve fecskendező géppel
alkalmazzuk egy rétegben. Optimális feltételek
alatt száradási ideje min. 24 óra.Használat után a
szerszámot rögtön megmosni.

Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál,
úgyszintén erős napon, szélben, ködben és
esőben ne használjuk. A frissen eldolgozott
felületeket óvjuk meg a külhatásoktól legalább
12 órán át.

Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +8˚C-nál,
úgyszintén erős napon, szélben, ködben és
esőben ne használjuk. A frissen eldolgozott
felületeket óvjuk meg a külhatásoktól legalább
24 órán át.

Anyagszükséglet: 100-150ml/m² az alap
ripacsosságától és nedvszívódási képességétől
függően.

Anyagszükséglet: 100-150ml/m² az alap
ripacsosságától és nedvszívó képességétől
függően.

Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben.

Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 9
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben. Tartsuk távol a gyerekektől.

®

®
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ROLOGRUND

®

Tulajdonsága és rendeltetése: A ROLOGRUND
goromba akril alapbevonat, szintetikus mikroszálakkal megerősítve és kvarc homokkal töltve.
Alapfelületek grundirozására szolgál, (ásvány és
beton kültéri és beltéri felületek, gipsz karton
lemezek) amelyek nem szilikát alapúak, dekoratív vakolás előtt használjuk. A ROLOGRUND SN
megnöveli az alap ripacsosságát, s ez lehetővé
teszi a befejező anyag jobb tapadását. Fehér
színben gyártjuk, de színezhetjük a MAXIMUM
szinező rendszer keretében.
Hogyan dolgozzunk vele: A felületnek száraznak, tehervivő képesnek, portól, zsiradéktól,
rozzant részektól és régi laza pergő bevonattól
megtisztítottnak kell lennie. A ROLOGRUND
SN bevonatot színezzük megközelítően hasonló színre mint a befejező habarcs színe. A
ROLOGRUND bevonatot hengerrel vagy ecsettel
ecseteljük, egy rétegben, s ezennel feloldhatjuk
vízzel 10%-ig. Optimális feltételek alatt száradási
ideje min. 12 óra. Használat után a szerszámot
rögtön megmosni.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
+5˚C-nál alacsonyabb hőmérsékleten nem
szabad használni, úgyszintén erős napon,
szélben, ködben és esőben. A frissen befejezett
felületeket a külső hatásoktól legalább 12 órán
át védjük meg.
Anyagszükséglet: Kb. 140-160g/m² az alap
ripacsosságától és beszívódási képességétől
függően.
Jótálási idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított
12 hónap. Az eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben tároljuk.

ROLOGRUND SN

ROLOGRUND ST

Tulajdonsága és rendeltetése: ROLOGRUND
SN goromba szilikon alapbevonat, szintetikus
mikroszálakkal megerősítve és kvarc homokkal
töltve. Ásványos felületek grundirozására szolgál,
ROLOSIL SN szilikon dekoratív vakolás előtt használjuk. A ROLOGRUND SN gorombává teszi az
alapot, illetve megnöveli ennek ripacsosságát,
s ez lehetővé teszi a befejező anyag jobb tapadását. Fehér színben gyártjuk, de színezhetjük
a MAXIMUM szinező rendszerben.

Tulajdonsága és rendeltetése: A ROLOGRUND
ST goromba szilikátos alapbevonat, szintetikus
mikroszálakkal megerősítve és kvarc homokkal
töltve. Ásványi felületek grundirozására szolgál
ROLOSIL ST szilikátos dekorativ habarcs alkalmazása előtt. A ROLOGRUND ST gorombává
teszi az alapot, illetve megnöveli rapacsosságát,
ami lehetővé teszi a végső anyagok jobb
befogadását. Fehér színben gyártjuk, de lehet
szinezni a MAXIMIX rendszerben.

Hogyan dolgozzunk vele: A felületnek száraznak, tehervivő képesnek, portól, zsiradéktól,
rozzant részektől és régi laza bevonattól megtisztítottnak kell lennie. A ROLOGRUND SN bevonatot színezzük megközelítően hasonló színre
mint a befejező vakolat. A ROLOGRUND bevonatot hengerrel vagy ecsettel kenjük, egy
rétegben, s ezennel feloldhatjuk vízzel 10%-ig.
Optimális feltételek alatt száradási ideje min.
12 óra. Használat után a szerszámot rögtön
megmosni.

Hogyan dolgozzunk vele: A felületnek száraznak, tehervivő képesnek, portól, zsiradéktól,
rozzant részektól és régi laza pörgő bevonattól
megtisztítottnak kell lennie. A ROLOGRUND ST
terméket szinezze megközelítően olyan színre
mint amilyen a befejező habarcs színe. Hengerrel vagy kefével alkalmazzuk egy rétegben,
s ezennel feloldhatjuk vízzel 10%-ig. Optimális
feltételek alatt száradási ideje min. 24 óra. Használat után a szerszámot rögtön megmosni.

®

®

Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
+5˚C-nál alacsonyabb hőmérsékleten nem
szabad használni, úgyszintén erős napon,
szélben, ködben és esőben. A frissen befejezett
felületeket a külső hatásoktól legalább 12 órát
megelőzően megvédeni.
Anyagszükséglet: Kb. 140-160g/m² az alap
ripacsosságától és beszívóképességétől
függően.

Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +25˚C-ig. Nem szabad
használni +8˚C-ál alacsonyabb hőmérsékleten,
úgyszintén erős napon, szélben, ködben és
esőben. A frissen befejezett felületeket a külső
hatásoktól legalább 24 órán át megvédeni.
Anyagszükséglet: Kb. 140-160g/m² az alap
ripacsosságától és beszívódási képességétől
függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított
9 hónap. Tároljuk az eredeti, jól lezárt és
sértetlen csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig
terjedő hőmérsékleten, közvetlen napfénytől
mentes helyiségben. Távoltartani a gyerekek
hozzáférhetőségétől.

Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított
12 hónap. Az eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben.
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GLETOLIN G
®

Tulajdonsága és rendeltetése: A GLETOLIN
G pasztaszerű akrilát alapú massza, beltéri,
szilárdan malterozott falak és gipszkarton
lemezek finom símítására szolgál. A GLETOLIN G
könnyen felvihető és könnyen megmunkálható.
A teljesen száraz, simított felületeket festeni
lehet minden fajta beltéri diszperziós festékkel.
Használati utasítás: A GLETOLIN G beépítésre
kész termék. A falak tehervivő képeseknek, portól,
zsiradéktól és más piszoktól megtisztítottaknak
kell lenniük. A GLETOLIN G alkalmazása előtt a
felületeket grundírozzuk megfelelő MAXIKRIL
alapozóval, a felületek állapotától függően. A
GLETOLIN G-t acél símítóval vagy rozsdamentes
festékpengével hordjuk fel a falra. Lehet géppel
is alkalmazni, ekkor egy kis vízzel hígitsuk. Miután
megszáradt, minden réteget jól meg kell csiszolni
csiszolópapírral. Száradási ideje, a következő
réteg kenéséig, illetve a csiszolásáig, optimális
körülmények mellett 12 óra. A rétegek ajánlott
vastagsága összesen maximum 3mm-nél nem
lehet nagyobb. Miután elvégeztük a simítást,
rögtön mossuk le a szerszámot vízzel.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig. Alacsonyabb
hőmérsékleten +5˚C-nál ne használjuk.
Anyagszükséglet: 1.5-2.0kg/m², az alap
ripacsosságától függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Tároljuk az eredeti, zárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben.
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SZINTBEÁLLÍTÓ ANYAG

GLETOLIN

GLETOLIN Bio

GLETOLIN M

Tulajdonsága és rendeltetése: A GLETOLIN
porszerű massza, beltéri, szilárdan malterozott
falak és gipszkarton lemezek símítására szolgál.
A GLETOLIN kiválóan fehér, könnyen felvihető
és könnyen megmunkálható. A teljesen száraz,
simított felületeket festeni lehet minden fajta
beltéri diszperziós festékkel.

Tulajdonsága és rendeltetése: A GLETOLIN Bio
porszerű massza, beltéri, szilárdan malterozott
falak és gipszkarton lemezek símítására szolgál.
A GLETOLIN Bio könnyen felvihető és könnyen
megmunkálható. A teljesen száraz, simított
felületeket festeni lehet minden fajta beltéri
diszperziós festékkel.

Használati utasítás: 25kg-os GLETOLIN-t
hozzáadunk 10l vizhez és addig keverjük míg
homogén masszát nem kapunk csomók nélkül.
Várunk 15 percet és újra intenzíven megkeverjül. Ily módon előkészített massza készen áll a
beépítésre és el kell használni 24 órán belül.
A GLETOLIN alkalmazása előtt a felületeket
grundírozzuk megfelelő MAXIKRIL alapozóval,
a felületek állapotától függően. A masszát acél
símítóval vagy rozsdamentes festékpengével
hordjuk fel a falra. Miután megszáradt, minden
réteget jól meg kell csiszolni csiszolópapírral.
Száradási ideje, a következő réteg kenéséig,
illetve a csiszolásáig, optimális körülmények
mellett 12 óra. A rétegek ajánlott vastagsága
összesen maximum 5mm-nél nem lehet
nagyobb. Miután elvégeztük a simítást, rögtön
mossuk le a szerszámot vízzel.

Használati utasítás: 25kg-os GLETOLIN Bio-t
hozzáadunk 10l vizhez és addig keverjük
míg homogén masszát nem kapunk csomók
nélkül. Várunk 15 percet és újra intenzíven
megkeverjül. Az ily módon előkészített massza
készen áll a beépítésre és el kell használni 24 óra
hosszán belül. A fal tehervivő képesnek, portól,
zsiradéktól és más piszoktól megtisztítottnak
kell lennie. A GLETOLIN Bio alkalmazása előtt a
felületeket grundírozzuk megfelelő MAXIKRIL
alapozóval, a felületek állapotától függően.
Az előkészített masszát acél símítóval vagy
rozsdamentes festékpengével hordjuk fel a falra.
Miután megszáradt, minden réteget jól meg
kell csiszolni csiszolópapírral. Száradási ideje, a
következő réteg kenéséig, illetve a csiszolásáig,
optimális körülmények mellett 12 óra. A rétegek
ajánlott vastagsága összesen maximum 5mmnél nem lehet nagyobb. Miután elvégeztük a
simítást, rögtön mossuk le a szerszámot vízzel.

Tulajdonsága és rendeltetése: A GLETOLIN
M porszerű anyag, géppel végzendő belső,
szilárdan malterozott falak, és gipszkartonok
simítására szolgál. A GLETOLIN M kiválóan
fehér színű, könnyen felvihető és könnyen
megmunkálható. A teljesen száraz, simított
felületeket festeni lehet minden fajta
diszperziós festékkel.

®

Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig.+5˚C-ál
alacsonyabb hőmérsékleten ne használjuk.
Anyagszükséglet: 0.9-1.5kg/m², az alap
ripacsosságától függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Tároljuk zárt és sértetlen csomagolásban
száraz és szellőztetett helyiségben.

®

®

Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál ne
használjuk.

Használati utasítás: A GLETOLIN M-et adagolni
a gépbe, startolni és beállítani a víz szükséges
mennyiségét, és a keverés sebességét. A kész
masszának a fecskendező kimenődüznijén
megfelelő sűrűsségű kell lennie. A falfelületeknek tehervivő képesnek, portól, zsiradéktól és
más piszoktól megtisztítottaknak kell lenniük.
A GLETOLIN M alkalmazása előtt a felületeket
grundírozzuk megfelelő MAXIKRIL alapozóval, a
felületek állapotától függően. A masszát leggyakrabban két rétegben hordjuk fel a falra. Miután
megszáradt minden réteget jól megcsiszolunk
csiszoló papirral. A száradás ideje, a következő
réteg kenéséig, illetve a csiszolásáig, optimális
körülmények mellett minimum 12 óra. A rétegek
ajánlott vastagsága összesen maximum 5mmnél nem lehet nagyobb. Miután elvégeztük a
simítást, rögtön mossuk le a szerszámot vízzel.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál ne
használjuk.
Anyagszükséglet: 0.9-1.5kg/m², az alap
ripacsosságától függően.

Anyagszükséglet: 0.9-1.5kg/m², az alap
ripacsosságától függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Tároljuk zárt és sértetlen csomagolásban
száraz és szellőztetett helyiségben.

Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Tároljuk zárt és sértetlen csomagolásban,
száraz és szellőztetett helyiségben.
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SZINTBEÁLLÍTÓ ANYAG

GLETOLIN S

GLETOLIN DS

SAMOLIV

Tulajdonsága és rendeltetése: A GLETOLIN
fehér cementen, töltőanyagokon és szpeciális
adalékokon alapuló porszerű anyag, betonozott és szilárdan malterozott kül és beltéri falak
símítására szolgál. A GLETOLIN S kiválóan fehér,
könnyen felvihető és könnyen megmunkálható.
A teljesen száraz, simított felületeket festeni lehet
minden fajta beltéri diszperziós festékkel, illetve a
homlokzati felületeket homlokzati festékkel.

Tulajdonsága és rendeltetése: A GLETOLIN
DS fehér cementen, töltőanyagokon és
szpeciális adalékokon alapuló porszerű
anyag, kimondottan egyenetlen betonozott
és szilárdan malterozott kül és beltéri falak
símítására szolgál, lehet vastagabb rétegben
felhordani... A GLETOLIN DS kiválóan fehér,
könnyen felvihető és könnyen megmunkálható.
A teljesen száraz, simított felületeket festeni
lehet minden fajta beltéri diszperziós festékkel,
illetve a homlokzati felületeket kültéri festékkel.

Tulajdonsága és rendeltetése: A SAMOLIV
cementes önterülő massza, beltéri betonpadlók
kiegyenesítésére szolgál. Alkalmas padlófűtéses
helyiségekben, padlóburkolatok beépítése
előtt (PVC padlók, laminát, parketta, kerámia
lemezek...). Miután megkeményedik, finom, sima
felületet kapunk. Vékony, maximum 8mm vastag
rétegben csináljuk. Amennyiben vastagabb
rétegre lenne szükségünk, ismételjük meg, de az
alig megszáradt rétegre. SAMOLIV nem befejező,
taposásra előrelátott réteg.

Használati utasítás: 25kg-os GLETOLIN DS-t
hozzáadunk 7l vizhez és addig keverjük míg
homogén masszát nem kapunk csomók nélkül.
Várunk 15 percet és újra intenzíven megkeverjük. Ily módon előkészített massza készen áll
a beépítésre és el kell használni 2 óra hosszán
belül. A falak tehervivő képesseknek, portól,
zsiradéktól és más piszoktól megtisztítottaknak
kell lenniük. A GLETOLIN DS alkalmazása előtt
a felületeket grundírozzuk megfelelő MAXIKRIL
alapozóval, a felületek állapotától függően. A masszát általában egy rétegben, kézzel, rozsdamentes símítóval hordjuk fel a falra. Száradási ideje,
a következő réteg kenéséig, illetve a csiszolásig,
optimális körülmények mellett 2-5 nap, a réteg
vastagságától függően. A rétegek ajánlott
vastagsága összesen maximum 10mm-nél nem
lehet nagyobb. Az igy elkészített felületeket kb.
14 nap múltával lehet festeni. Miután elvégeztük
a simítást, rögtön mossuk le a szerszámot vízzel.

Használati utasítás: 25kg-os SAMOLIV-ot
hozzáadunk 6l vizhez és addig keverjük míg
homogén masszát nem kapunk csomók nélkül.
Várunk 3-5 percet és újra intenzíven megkeverjül.
Z ily módon előkészített massza készen áll a
beépítésre és el kell használni 25 percen belül. Az
alap szilárdnak, száraznak, és zsiradéktól és egyéb
tapadászavaró elegyrésztől tisztának kell lennie.
Az alapfelület nedvtartalma nem lehet magasabb 3%-ál. Amennyiben a felületen nagyobb
lyukak léteznek, tömjük be KERAMOL-lal, még
pedig egy nappal a SAMOLIV alkalmazása előtt.
A SAMOLIV alkalmazása előtt a felületeket
grundírozzuk megfelelő MAXIKRIL alapozóval,
a felületek állapotától függően. Az elkészített
masszát géppel vagy kézzel öntsük szét. Miután
szétöntöttük, használjunk fémpengét vagy gumi
illetve fémsimítót, hogy a massza egyenletesen helyezkedjen el. A padlóra 24 óra hossza
után léphetünk, illetve 48 órán belül, a réteg
vastagságától függően. A további megmunkálás
4-5 nap elmultával jöhet számításba.

®

Használati utasítás: 25kg-os GLETOLIN S-t
hozzáadunk 9l vizhez és addig keverjük míg
homogén masszát nem kapunk csomók nélkül.
Várunk 15 percet és újra intenzíven megkeverjül. Ily módon előkészített massza készen áll a
beépítésre és el kell használni 2 óra hosszán
belül. A fal teherbiró képesnek, portól, zsiradéktól
és más szennyeződéstől megtisztítottnak
kell lennie. A GLETOLIN S alkalmazása előtt a
felületeket grundírozzuk megfelelő MAXIKRIL
alapozóval, a felületek állapotától függően. A
masszát két rétegben, rozsdamentes símítóval,
kézileg hordjuk fel. Száradási ideje, a következő
réteg kenéséig, illetve a csiszolásig, optimális
körülmények mellett 24 óra.A két réteg vastagsága nem lehet nagyobb 3mm-nél. Az így
simított felületeket 14 nap múlva lehet festeni.
Miután elvégeztük a simítást, rögtön mossuk le a
szerszámot vízzel.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C -nál,
úgyszintén erős napon, szélben, ködben és
esőben ne használjuk. A frissen eldolgozott
felületeket optimális feltételek mellett óvjuk
meg a külhatásoktól legalább 24 órán át.
Fogyasztás: 1.0-2.0kg/m², az alap ripacsosságától függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 6
hónap. Tároljuk zárt és sértetlen csomagolásban
száraz és szellőzött helyiségben.

®

Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál,
úgyszintén erős napon, szélben, ködben és
esőben ne használjuk. A frissen eldolgozott
felületeket optimális feltételek mellett óvjuk
meg a külhatásoktól legalább 24 órán át.
Anyagszükséglet: ≈1.5kg/m²/mm, az alap
ripacsosságától függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 6
hónap. Tároljuk zárt és sértetlen csomagolásban,
száraz és szellőztetett helyiségben.

Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál ne
használjuk.
Fogyasztás: ≈1.4kg/m²/mm.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 6
hónap. Tároljuk zárt és sértetlen csomagolásban
száraz és szellőztetett helyiségben.
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®

GIPSZ MASSZÁK

MAXIFIL JF

MAXIFIL Fix

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIFIL Joint
Filler gipsz alapú, porszerű anyag, töltőanyagokkal
és adalékokkal gazdagítva. Félkör alakú HRAK és
ferde szélű AK szélű gipsz-karton lemezek kötései
töltésére szolgál, félkörű HRAK és srégített AK
szélekkel, szallagok használatával (perem,üveg,
papír). Kiadós, jól tapadó, tömör, hosszabb ideig
megmunkálható. Használhatjuk károsodások és
GK panelok rögzítőjeinek töltésére, úgyszintén,
ezek ragasztására is,amennyiben vékonyrétegű
ragasztást végezünk.

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIFIL Joint
Filler gipsz alapú, porszerű anyag, töltőanyagokkal
és adalékokkal gazdagítva. Gipsz-karton lemezek
ragasztására szolgál. Alkalmazása egyszerű, kiadós, jól
tapadó, tömör, hosszabb megművelhetőségi idő.

®

Használati utasítás: 5kg csomagolású MAXIFIL
Joint Filler terméket hozzáadunk ≈2.3l vízhez
és simitólapáttal addig keverjük míg homogén
és csomó nélküli masszát nem kapunk. Nyílt
megmunkálásható idő kb. 40 perc. GK panelok
kötéseinek megmunkálása úgy folyik, hogy
előzőleg a kötéseket megtisztítjuk a portól és
idegen elegyrészektől. A kötéseket betömjük
anyaggal, ezután rátegyük a szallag valamelyikét
(perem, üveg vagy papír, a kötés tipusától
függően) és és enyhén belenyomkodjuk az
anyagba. A másodig réteget a már megszáradt,
előzőleg felvitt anyagra vigyük. Amennyiben
ragasztást végezünk, a felületeket megtisztítjuk a
portól és rozzant részektől és grundirozzuk megfelelő MAXIKRIL alapozóval, a felület állapotától
függően. Az anyagot fogas simítóval kenjük szallagszerűen a lemez szélére és közepére. MAXIFIL
Joint Fillert ne használjuk amikor a helységben a
levegő páratartalma fokozott és amikor vízlepergő
GK lemezeket használunk. A GK vízlepergő lemezekhez használjunk MAIFIL JFH terméket. Miután
befejeztük a munkát mossuk le a szerszámot
vízzel. A felületeket további megmunkálása 2-3
nap elmúltával jöhet számításba a hőmérséklettől
és a levegő páratartalmától függően.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi hőmérséklet
+10˚C-tól +25˚C-ig terjed. +5˚C-nál alacsonyabb
hőmérsékleten nem szabad használni.
Anyagszükséglet: ≈0.2-0.7kg/m², kötések
tömésére, a kötés tipusától függően. ≈1kg/m²
gipsz-karton lemezek ragasztására.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen csomagolásban száraz és szellőztetett helyiségben.

®

Használati utasítás: 25kg csomagolású MAXIFIL
Fix terméket hozzáadunk ≈8-9l vízhez és kézi
keverővel addig keverjük míg homogén és csomó
nélküli masszát nem kapunk. Megmunkáláshoz
előrelátott idő kb. 40 perc. A falak hordozóképeseknek, portól, zsiradéktól és egyéb piszoktól
tisztáknak kell lenniük. Ragasztás előtt a felületeket impregnáljuk megfelelő alapozóval. Beton és
sima felületekre MAXIKRIL Contact-ot vigyünk fel,
rozzant felületekre MAXIKRIL Hidrosol alapozót
használjunk, a fokozott nedvszívó felületekre
pedig MAXIKRIL Concentrate terméket. A MAXIFIL
Fix-et a GK lemezek széleire és közepére vigyük
szallagszerű alakban, amikor a felület egyenletes.
Ha a felület amelyre helyezzük a GK lemezeket
egyenetlen és a ragasztót vastagabb rétegben kell
hogy alkalmazzuk, a MAXIFIL Fix-et pontszerűen
„pogácsákban” vigyük fel a GK lemezekre. A
„pogácsák” közti távolság kb. 25cm. Abban az
esetben, ha a felületek nagyon egyenetlenek, a GK
lemezeket 100mm szélességű szallagokra vágjuk
és függőlegesen ragasztjuk a falra. Ha a felület
nem eléggé hordozóképes, hozzávetőleg tiplivel
erősítsük a szallagokat a falhoz. A felhelyezett szallagokat miután a ragasztó megkötött, végezzünk
fogas simítóval vékonyrétegű ragasztást MAXIFIL
Fix-el. Miután befejeztük a munkát mossuk le a
szerszámot vízzel.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi hőmérséklet
+10˚C-tól +25˚C-ig terjed. +5˚C-nál alacsonyabb
hőmérsékleten nem szabad használni.
Anyagszükséglet: ≈2.5-5.0kg/m², a ragasztás
tipusától és a GK lemezek helyezését illető
felületek állapotától függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban száraz és szellőztetett
helyíségben.
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MAXIPOL

®

MAXIDIS

®

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIPOL
ökológiai beltéri festék falra. Kifejezetten fehér,
magas szintű fedő-képességű, páraátengedő és szárazon törölhető. Alkalmas minden
fajta száraz és szilárd alap festésére: finoman
habarcsolt vízszintes és menyezeti felületek,
beton, szálerősítésű cemnttel vakolt felületek
és gipszkarton lemezek. A MAXIPOL festéket
színezhetjük MAXI Colorral, maxifas Colorral
vagy a MAXIMIX renszer keretében.

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIDIS
minőséges, vízzel mosható diszperziós beltéri,
akril kötőanyagokon alapuló falfesték. Jól tapad
az alaphoz, kitűnően fed, kifejezetten fehér,
páraátengedő és vizes törölgetővel törölhető.
Alkalmas beton, meghosszabbítot habarcs,
gázbeton, azbeszt-cement, forgácslemez
megvédésére és dekorációjára. A MAXIDIS
festéket színezhetjük MAXI Colorral, MAXIFAS
Colorral vagy a MAXIMIX renszer keretében.

Használati utasítás: A falak szárazaknak, teherbiró képesnek, tiszta, rozzant részektől menteseknek, portól, vízben oldható savaktól, zsiradéktól
és egyéb piszoktól tisztáknak kell lenniük. A régi,
nem jól kötődött festéket mechanikusan távolitsuk el. Az egyenletlen felületeket GLETOLIN G
akril töltőanyaggal simítsuk ki. Mielőtt festenénk,
a falakat impregnáljuk megfelelő MAXIKRIL
alapozóval, a felületek állapotától függően. A
festéket ecsettel, hengerrel vagy fecskendező
géppel vigyük fel, két fedő rétegben. Ezennel a
festéket felhígitjuk vizzel 40% arányban, a második réteget pedig lehet 25% arányban. A második réteget 6 óra elmúltával vigyük fel, illetve
az előzőleg megszáradt rétegre. A szerszámot
rögtön használata után mossuk el vízzel.

Használati utasítás: A falak szárazaknak, hordozóképesnek, tiszta, rozzant részektől menteseknek, portól, vízben oldható savaktól, zsiradéktól
és egyéb piszoktól tisztáknak kell lenniük. A régi,
nem jól kötődött festéket mechanikusan távolitsuk el. Az egyenletlen felületeket GLETOLIN G
akril töltőanyaggal simítsuk ki. Mielőtt festenénk,
a falakat impregnáljuk megfelelő MAXIKRIL
alapozóval, a felületek állapotától függően. A
festéket ecsettel, hengerrel vagy fecskendező
géppel vigyük fel, két fedő rétegben. Ezennel
a festéket felhígitjuk vizzel 15-25% arányban. A
második réteget 6 óra elmúltával vigyük fel, illetve az előzőleg megszáradt rétegre. A szerszámot
rögtön használata után mossuk el vízzel.

Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál ne
használjuk.
Anyagszükséglet: 125-185ml/m², két rétegben,
az alap ripacsosságától és nedvbszívó képességétől függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 18
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben.

Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál ne
használjuk.
Anyagszükséglet: 125-185ml/m², két rétegben,
az alap ripacsosságától és nedvbeszívó
képességétől függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 18
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben.

MAXIDIS F
®

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIDIS F
beltéri, vízzel mosható, akril kötőanyagokon
alapuló, jellegzetesen ellenálló a doh és a
penésszel szemben. Jól tapad az alapra, kitűnően
fedőképes, kifejezetten fehér, páraátengedő és
vízzel törölhető. A MAXIDIS F megoldja a doh
jelenléte okából eredő problémákat a nedves
helyiségekben, mint például a pincében,
konyhában, fürdőszobában és hasonló. A
MAXIDIS F festéket színezhetjük MAXI Colorral
vagy a MAXIMIX renszer keretében.
Használati utasítás: A falak szárazaknak,
teherbiró képesnek, tiszta, rozzant részektől
menteseknek, portól, vízben oldható savaktól,
zsiradéktól és egyéb piszoktól tisztáknak kell
lenniük. A régi, laza festéket mechanikusan távolitsuk el. Abban az esetben ha a falak fertőzödtek
gombákkal és algákkal, előzőleg kenjük őket le
fali algákat és gombákat ölő MAXICID szerrel.
Az egyenetlen felületeket GLETOLIN G akril
töltőanyaggal simítsuk ki. Mielőtt festenénk,
a falakat impregnáljuk megfelelő MAXIKRIL
alapozóval, a felületek állapotától függően. A
festéket ecsettel, hengerrel vagy fecskendező
géppel vigyük fel, két fedő rétegben. Ezennel
a festéket felhígitjuk vizzel 10-15% arányban.
Hogy megvigyázzuk fungicid tulajdonságait, a
MAXIDIS F diszperziót ne oldjuk fel vízzel vagy
tonerekkel 15% nagyobb arányban. A második
réteget 6 óra elmúltával vigyük fel, illetve az
előzőleg megszáradt rétegre. A szerszámot
rögtön használata után mossuk el vízzel.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál ne
használjuk.
Fogyasztás: 125-185ml/m², két rétegben, az
alap ripacsosságától és nedvszívó képességétől
függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 18
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helyiségben.
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BELTÉRI
FESTÉKEK

MAXILATEX Saten

ULTRADIS

Tulajdonságai és alkalmazási terület: A
MAXILATEX egészségre nem ártalmas, vinilkötésű,
szaténcsillogású beltéri falfesték. Tulajdonságai:
tartósan vízálló, ellenáll az univerzális-és
fertőtlenítőszereknek és kiválóan kopásálló.
Alkalmazható olyan beltéri mennyezetek és
falak megvédésére, dekorációjára, amelyek
karbantartása gyakori tisztítást igényel, mint
például konyha vagy középületek: kórház,
óvoda, iskola stb., valamint olyan helyiségek,
ahol sok ember megfordul, pl. folyosó, étterem,
stb. Alkalmazható beltéri ásványi falfelületek,
valamint gipszkartonlapok, dombornyomott
tapéták és üveggyapot védelmére, dekorációjára.
A termék fehér színű, a MIXIMAX termékcsoport
színezésének alapjaként is alkalmazható.

Tulajdonságai és rendeltetései: A ULTRADIS
minőségével az elsőosztályú beltéri festékek
közé tartozik. Környezetvédő, diszperziós,
magas fedőképességű és vizzel mosható, akril
festék. Jó ellenáll a szennyeződésnek és jó
páraáteresztő tulajdonsággal rendelkezik. Beltéri
betonfalak, hosszabbított habarcs, gázbeton
felületek, forgácslemezek, gipszkarton lemezek
megvédésére és dekorációjára szolgál. Fehér
színben gyártjuk, valamint alapszínként a Maximix rendszer keretében történő szinezéshez.

®

Felhasználása: A falfelület legyen száraz, festékálló,
tiszta, mentes mindennemű kevésbé köthető
anyagtól, portól, vízben oldódó sótól, zsírtól és
egyéb szennyezőanyagtól. A régi bevonatoknál
a laza, nem vízálló, leváló részeket kaparással,
csiszolással távolítsa el. Az egyenetlen falfelületeket
a GLETOLIM beltéri glettanyag családdal javítsa
ki. Színezés előtt-a fal állapotától függően-azt
MAXIKRIL alapozóval impregnálja. A MAXILATEX
festéket két rétegben, ecsettel, rövidszőrű hengerrel
vagy szórógéppel vigye fel. Legfeljebb 5%-ban
hígítható vízzel. A két réteg festése között legalább
6 óra száradási időt kell biztosítani. A felhasználást
követően az eszközöket azonnal vízzel mossa le.

MAXITON

®

Üzemmód: A felület száraz kell hogy legyen,
teherbiró, tiszta és laza pergő részek, por, vízben
oldható só, zsiradék és más piszok nélkül. A
régi, laza pergő festéket mechanikusan el kell
távolítani. Az egyenetlen felületeket kisímitjük
valamelyik beltéri GLETOLIN masszával. Festés
előtt a falakat impregnáljuk megfelelő MAXIKRIL
alapozóval, a felület állapotától függően. Az
ULTRADIS-t essettel, rövidszőrű hengerrel vagy
fecskendező géppel vigyük a felületre két rétegben. Ezennél a festéket vízzel hígithatjuk 15%
arányban. A második réteget 6 óra után kenjük,
illetve amikor az előző réteg már megszáradt.
Használat után a szerszámot azonnal vizzel
megmossuk.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi hőmérséklet +10˚C-tól + 30˚C-ig terjed. A festés
+5˚C-nál alacsonyabb hőmérsékleten nem
végezhető.

Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi hőmérséklet +10°C és +30°C között. Ne használja a
termék +5°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten.

Anyagszükséglet: 8-9m²/lkét rétegben,
az alap egyenetlenségétől és felszívó
képességétől függően.

Kiadósság: Két rétegben 8-9m2/l a felület érdességétől, beszívóképességétől és felhordási módtól
függően.

Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított
18 hónap. Az eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben.

Szavatossági idő, tárolás: A termék szavatossági
ideje 18 hónap a csomagoláson feltüntetett gyártási
időponttól számítva. Tárolása az eredeti, jól lezárt
és sérülésmentes csomagolásban +5°C-tol +25°C
között, közvetlen napfénytől elzárva.

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXITON
minőséges, használatkész, fokozott takaróképességű és vízzel mosható festék. Kidolgozása
akril kötőanyagon, titán-dioxidon, töltőanyagokon és különleges adalékokon alapul. Jól tapad
az alapra, kitűnő takaróképességű, páraátengedő képességű és vizes törölésre ellenálló. Beltéri
falak védésére és dekorációjára használjuk.
A MAXITON színválasztó program szerinti árnyalatokban gyártjuk.
Használati utasítás: A falak szárazaknak,
hordozóképesnek, tiszta, rozzant részektől
menteseknek, portól, vízben oldható savaktól,
zsiradéktól és egyéb piszoktól tisztáknak kell
lenniük. A régi, nem jól kötődött festéket
mechanikusan távolitsuk el. Az egyenletlen
felületeket egyik GLETOLIN, belső falak símítására
előrelátott masszával simítsuk ki. A festés előtt
a falakat impregnáljuk megfelelő MAXIKRIL
alapozóval, a felület állapotától függően. A
MAXITON festéket nem szükséges hígítani vízzel
mivel használatra kész formában szereljük ki, csak
jól össze kell keverni a teljes homogenizálásig.
Alkalmazásákor használjunk ecsetet és hengert.
A tiszta felületek újra festésénél elegendő
egyszer alkalmazni a festéket. Ha nem érte el az
egyenletes film minőséget, vagy ha intenzívebb
színt óhajt elérni,a második réteget 6 óra hossza
múlva vigye fel, illetve az előzőleg megszáradt
rétegre. Használat után a szerszámot rögtön
mossa meg vízzel.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál ne
használjuk.
Anyagszükséglet: 128-185ml/m² két
rétegben, az alap ripacsosságától és nedvszívó
képességétől függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 18
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben.

1|2|5|10

1|2|5|10

2.5

liter

liter

liter

13

®

MAXIDECOR
Oceano

0.5|1|3
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®

Tulajdonságok és rendeltetés: A MAXIDECOR
Oceano kiváló minőségű, akril kötőanyagot,
töltőanyagot, különleges adalékokat és hatékony
pigmenteket tartalmazó, félig áttetsző, vizes
alapú diszperziós festék. A MAXIDECOR Oceano
jó áteresztőképességű, emberre és környezetre
ártalmatlan, vízzel mosható falburkolat.
Alkalmazása egyszerű. Belső falfelületek védelmére
és díszítésére szolgál, ahol egyedi, vonzó,
tengeri hullámra emlékeztető hatást szeretne
elérni. A festék a MAXIDECOR Ocean színkártya
árnyalataiban gyártható.
Felhasználási mód: Az alkalmazási felület legyen:
száraz, festék felvitelére alkalmas, tiszta, hibátlan
vakolatú, mentes a portól, vízben oldódó sóktól,
zsiradéktól és egyéb szennyeződésektől. A régi,
nem megfelelően tapadt mészréteget mechanikai
úton el kell távolítani. Az egyenetlen vakolatot
GLETOLIN G. akril glettelő-anyaggal lehet javítani.
Ezután a kívánt felületre rendeltetésszerűen vigye
fel a MAXIDECOR Primer Nero alapozót a gyártói
útmutatás szerint. A megszáradt alapozó rétegre
vigye fel a felhordásra kész MAXIDECOR Oceano
festéket, melyet előzőleg kézzel homogén
anyaggá kevert. A különböző tételekben és eltérő
időpontokban gyártott MAXIDECOR Oceano
festéket kötelező homogenizálni! A MAXIDECOR
Oceano festéket speciális, MXD 2-70 típusú dupla
ecsettel kell felvinni a kívánt felületre, az egyik
ecsetet az egyik festékbe, a másik ecsetet a másik
festékbe mártva. A festékfelvétel sorrendjét fontos
betartani. A festéket keresztmozdulatokkal, ecset
segítségével vigye fel a kívánt felületre úgy, hogy
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a két színárnyalat ne takarja egymást. Az időhatár
miatt a festeni kívánt felület ne legyen nagyobb
1.5m2-nél és 15-20°C hőmérsékleten dolgozzon
vele. Amennyiben a hőmérséklet ettől magasabb,
csökkentse a festeni kívánt felület méretét, illetve
amennyiben a hőmérséklet alacsonyabb, növelje
a felületet. Amikor a festék részben megszáradt,
száraz ecsettel újra menjen át a felvitt rétegen,
ezzel a MAXIDECOR Oceano részecskék tengeri
hullámokra emlékeztető, ellenállhatatlan vizuális
hatást váltanak ki. Használat után a szerszámot
azonnal tisztítsa meg vízzel.
Felhordási hőmérséklethatár: Megfelelő felhordási
hőmérséklet: +10°C-től +25°C-ig. Nem alkalmazható
+5°C alatt.
Felhasználás: 7-9m2/l, az alapfelület érdességétől
és felszívóképességétől, valamint a felvitel
módjától függően.
Szavatossági idő és tárolás: Felhasználható
a kiszerelésen feltüntetett gyártás dátumától
számított 18 hónapig. Eredeti, lezárt és sértetlen
kiszerelésben, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten,
közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.

DEKORATÍV
TECHNIKÁK

MAXIDECOR
Marmorino

®

Tulajdonságai és alkalmazási terület: A MAXIDECOR
Marmorino kiváló minőségű, hatásos díszítővakolat,
gyártásánál alapul véve az akril kötőanyag vizes
diszperzióját, gondosan kiválasztott aggregátumokat,
különleges adalék- és szinezőanyagokat. A
MAXIDECOR Marmorino kiváló, vízzel mosható
bevonatot képez, jó páraátengedő képességű, az
emberre és környezetére nem ártalmas. Beltéri
falfelületek védelmére és díszítésére szolgál, ahol
művészi- és történelmi hatást szükséges elérni. A
MAXIDECOR Marmorino színskála szerint szinezhető.

1|5
kg

Felhasználása: A falfelületnek száraznak, festhetőnek,
tisztának kell lennie, mentesnek mindennemű
kevésbé köthető anyagtól: portól, vízben oldódó
sótól, zsírtól és egyébb szennyezőanyagtól. A
régi bevonatoknál a laza, nem vízálló részeket
kaparással, csiszolással el kell távolítani. Az egyenetlen
falfelületeket a GLETOLIN G akril glettmasszával ki kell
javítani. Az így előkészített falfelületre megkezdhetik a
MAXIDECOR Marmorino felvitelét, amely használatra
előkészítve van leszállítva, csak ki kell keverni az anyag
teljes, egyenletes eloszlásáig. A MAXIMIX rendszerrel
szinezett MAXIDECOR Marmorinot, és a különböző
kiszerelésű és gyártási időpontű MAXIDECOR
Marmorinot kötelező homogenizálni, egyenletessé
tenni! Az első réteget standard, rozsdamentes acél
símítóval vigyék fel az egész falfelületre, kb. 1mm
vastagságban, igyekezve, hogy minél egyenesebb
felületet kapjanak. A rozsdamentes acél símítót ≈15°os szögben tartsák. A már felvitt anyag száradása a
további megmunkálás előtt legalább 6 óra hosszan,
20°C-os hőmérsékleten kell történjen. A száradást
követően, hogy a falfelület minél egyenesebb legyen,

Hogy több információt kapjon tekintse meg a
termékek adatlapját!
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azt csiszolni lehet 600-as vagy 800-as szemcseméretű
csiszolópapírral. A csiszolást követően a falfelületet
meg kell tisztítani a portól. A második réteget trapéz
alakú, lekerekített élű, rozsdamentes acél simítóval
vagy spaklival (kaparókanállal) vigyék fel. Az anyag
felvitele az előző réteg részleges lefedésével, keresztirányú kézmodulatokkal történjen. Ügyeljenek
arra, hogy az anyag felvitelekor az anyagrétegek
részlegesen átfedődnek (“pontheggesztés” fázisa). A
símítót ≈30°-os szögben tartsák. A további megmunkálás legalább 12 óra elteltével, 20°C-os hőmérsékleten kell történjen. A harmadik rétegetet trapéz
alakú, lekerekített élű, rozsdamentes acél simítóval
vagy spaklival (kaparókanállal) vigyék fel ugyanúgy
mint a második réteget, csak ez alkalommal azokra a
felületekre tegyék az anyagot, ahova a második réteg
felvitelekor nem került de úgy, hogy az új anyagréteg
szélei átfedjék a második anyagréteg széleit. A
símítót ≈45°-os szögben tartsák. Legalább 24 óra
elteltével, 20°C-os hőmérsékleten, könnyű nyomás
alkalmazásával megkezdhetik a teljes falfelület
csiszolását 1000-es szemcseméretű csiszolópapírral.
A csiszolást követően a falfelületet tisztítsák meg a
portól, és rozsdamentes, trapéz alakú, lekerekítrett élű
símítóval elkezdhetik az anyag símítását. A még szebb
falfelület elérése céljából ajánlatos a símítókanál széleit
1000-es szemcseméretű dörzspapírral lecsiszolni.
Ebben az esetben a símító széleit tisztítsák meg a
csiszolástól keletkezett portól. Az anyag símítását erős,
de egyenletes és szabályozott nyomással végezzék.
A símítás kihagsúlyozza az anyag fényességét,
csillogását. A símítást követően-a gyártó utasításával
összhangban, felvihető a MAXIDECOR NaturalVax.
Ezzel az anyag további csillogását és még jobb
vízállóságát érjük el. Használat után a szerszámokat
azonnal vízzel mossák le.

DEKORATÍV
TECHNIKÁK

1|3
liter

1|3
liter

1|3
liter
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MAXIDECOR
Sahara

®

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIDECOR
Sahara hatékony, kiváló minőségű festék,
kidolgozása akril kötőanyag vizes diszperziója,
töltőanyag, szpeciális adalékok és hatékony
pigmentek alapján történik. A MAXIDECOLOR
Sahara vizzel mosható bevonat, jó páraátengedő
képességű, nincs káros hatása az emberre és a
környezetre, egyszerű a használata. Beltéri falak
védésére és dekorációjára használjuk, amikor
izgalmas és dinamikus hatást akarunk elérni.
Színezhetjük a MAXIMIX rendszer MAXIDECOR
Sahara színválasztó program szerint.
Használati utasítás: A falak szárazaknak,
hordozóképesnek, tiszta, rozzant laza részektől
menteseknek, portól, vízben oldható savaktól,
zsiradéktól és egyéb piszoktól tisztáknak kell

MAXIDECOR
Nova Era

®

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIDECOR
Nova Era félig átlátszó, hatékony festék, kidolgozása akril kötőanyag vizes diszperziója, töltőanyagokon alapul, különleges akril gyöngyökkel
gazdagítva. A MAXIDECOLOR Nova Era vizzel
mosható bevonat, jó páraátengedő képességű,
nincs káros hatása az emberre és a környezetre, egyszerű az alaklamazása.Beltéri falak
védésére és dekorációjára használjuk, amikor
antic kinézést akarunk elérni. Színezhetjük a
MAXIMUM rendszer MAXIDECOR Nova Era
színválasztó program szerint.
Használati utasítás: A falak szárazaknak,
hordozóképesnek, tiszta, rozzant részektől
menteseknek, portól, vízben oldható savaktól,
zsiradéktól és egyéb piszoktól tisztáknak kell

MAXIDECOR
Antica

®

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIDECOR
Antica félig átlátszó, hatékony festék, kidolgozása
akril kötőanyag vizes diszperziója, töltőanyag,
szpeciális adalékok és pigmentek alapján történik,
akril gyöngyszemcsékekkel gazdagított. A
MAXIDECOLOR Antica vizzel mosható bevonat,
jó páraátengedő képességű, nincs káros
hatása az emberre és a környezetre, egyszerű
az alaklamazása. Beltéri falak védésére és
dekorációjára használjuk, amikor antic kinézést
akarunk elérni. Színezhetjük a MAXIMUM
rendszer a MAXIDECOR Antica színválasztó
program szerint.
Használati utasítás: A falak szárazaknak,
hordozóképesnek, tiszta, rozzant részektől
menteseknek, portól, vízben oldható savaktól,

lenniük. A régi, pörgő festéket mechanikusan
távolitsuk el. Az egyenletlen felületeket GLETOLIN
G akril töltőanyaggal simítsuk ki. Azután kenjük át
a végső anyag színéhez hasonló színű ULTRADISal, a gyártó utasítása szerint. Miután az ULTRADIS
megszáradt, felvigyük a már gyárilag használatra
kész MAXIDECOR Sahara terméket, csak kézzel
megkeverjük míg homogén masszát nem
kapunk. 1# alkalmazási technika-MAXIDECOR
Sahara terméket kisebb mennyiségben fokozatosan vigyük fel egy rétegben ecsettel, az ecsetet
csutakoljuk minden irányban 1-2m² felületen.
Optimális feltételek alatt, 5-10 perc elmúltával,
mégegyszer átmegyünk ezen a rétegen száraz
ecsettel, szabadon „játszva” a homokos résszel,
igy kreáljuk a végső kinézést és eltávolitjuk
az esetleges ecsetnyomokat. 2# alkalmazási
technika-az anyagot kisebb mennyiségben fokozatosan vigyük fel egy rétegben ferde, vertikális

vagy horizontális mozdulatokkal 1-2m² felületen.
Optimális feltételek alatt, 5-10 perc elmúltával,
mégegyszer átmegyünk ezen a rétegen száraz
ecsettel ellenkező mozdulatokkal az előző mozdulatokhoz, így kapjuk meg a végső kinézését.

lenniük. A régi, nem jól kötődött festéket
mechanikusan távolitsuk el. Az egyenletlen
felületeket GLETOLIN G akril töltőanyaggal
simítsuk ki. Azután kenjük át fehér ULTRADIS-al,
a gyártó utasítása szerint. Miután az ULTRADIS
megszáradt, felvigyük a már gyárilag használatra
kész MAXIDECOR Nova Era terméket, csak
kézzel megkeverjük míg homogén masszát
nem kapunk. A MAXIMIX rendszerben szinezett
MAXIDECOR Nova Era terméket és a különböző
tételű és gyártási idejű MAXIDECOR Nova
Era-t okvetlenül homogenizáljuk! Vigyük fel az
anyagot kisebb mennyiségben fokozatosan
egy rétegben, minden irányú kézmozdulatokkal
1-2m² felületen. Optimális feltételek mellett 5-10
perc elmúltával átmegyünk a felvitt anyagon
műanyag legyezővel, így összetörjük az akril
gyöngyöket és elérjük a befejező kinézést.

hőmérséklet +10˚C-tól +25˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál ne
használjuk.

Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +25˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál ne
használjuk.
Anyagszükséglet: 7-9m²/l, az alap ripacsosságától és nedvbeszívó képességétől, technika és
alkalmazási módtól függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 18
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben.

Anyagszükséglet: 7-8 m²/l, az alap ripacsosságától és nedvszívó képességétől, alkalmazás
technikájától és módjától függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben.

Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi

zsiradéktól és egyéb piszoktól tisztáknak kell
lenniük. A régi, nem laza festéket mechanikusan
távolitsuk el. Az egyenletlen felületeket
GLETOLIN G akril töltőanyaggal simítsuk ki.
Azután kenjük át fehér ULTRADIS-al, a gyártó
utasítása szerint. Miután az ULTRDIS megszáradt,
felvigyük a már gyárilag használatra kész
MAXIDECOR Antica terméket, csak kézzel
megkeverjük míg homogén masszát nem
kapunk. A MAXIMIX rendszerben szinezett
MAXIDECOR Antica terméket és a különböző
tételű és gyártási idejű MAXIDECOR Antica-t
okvetlenül homogenizáljuk! Vigyük fel az
anyagot kisebb mennyiségben fokozatosan
egy rétegben, minden irányú kézmozdulatokkal
1-2m² felületen. Optimális feltételek mellett 5-10
perc elmúltával átmegyünk a felvitt anyagon
műanyag legyezővel, így összetörjük az akril
gyöngyöket és elérjük a végső kinézést.
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Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +25˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál ne
használjuk.
Anyagszükséglet: 7-8m²/l, az alap ripacsosságától és nedvbeszívó képességétől, alkalmazás
technikájától és módjától függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben.

DEKORATÍV
TECHNIKÁK

MAXIDECOR
Velvet

®

Tulajdonságok és rendeltetés: A MAXIDECOR
Velvet kiváló minőségű, akril kötőanyagot,
töltőanyagot, különleges adalékokat és hatékony
pigmenteket tartalmazó, vizes alapú diszperziós
festék. A MAXIDECOR Velvet jó áteresztőképességű,
emberre és környezetre ártalmatlan, vízzel mosható
falburkolat. Alkalmazása egyszerű. Belső falfelületek
védelmére és díszítésére szolgál, kifinomult selymes
hatást keltve. A MAXIMIX színezőrendszerben a
MAXIDECOR Velvet színkártyája alapján számos
színárnyalat hozható létre.

1|3
liter

Felhasználási mód: Az alkalmazási felület legyen:
száraz, festék felvitelére alkalmas, tiszta, hibátlan
vakolatú, mentes a portól, vízben oldódó sóktól,
zsiradéktól és egyéb szennyeződésektől. A régi,
nem megfelelően tapadt mészréteget mechanikai
úton el kell távolítani. Az egyenetlen vakolatot
GLETOLIN G. akril glettelőanyaggal lehet javítani.
Ezután vigye fel a felületre a MAXIDECOR Smooth
Primer alapozót, melyet a gyártó útmutatása alapján
a felső réteg színéhez hasonló színárnyalatúvá
színezett. A megszáradt alapozórétegre vigye fel
a felhordásra kész MAXIDECOR Velvet festéket,
melyet előzőleg kézzel homogén anyaggá kevert.
A MAXIMIX színezőrendszerben színezett, illetve
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a különböző tételekben és eltérő időpontokban
gyártott MAXIDECOR Velvet festéket kötelezően
homogenizálni kell! Az anyagot előbb ecsettel egy
rétegben, keresztirányú mozdulatokkal vigye fel és
készítse elő az eldolgozásra. A még frissen felvitt
anyagon egy rozsdamentes acél vagy műanyag
glettelő lekerekített szélével „mélységérzet“ hatású
felületet alakítson ki. A glettelő 30 fokos szögben
álljon a felülethez viszonyítva és gyenge nyomást
fejtsen ki vele. Amennyiben nem szeretne glettelőt
használni, megfelelő hatást kelthet csupán az
ecset használatával úgy, hogy az anyagot kisebb
mennyiségben fokozatosan ecsettel visz fel a
felületre egy rétegben, keresztezett és félkör alakú
kézmozdulatokkal. Használat után a szerszámot
azonnal tisztítsa meg vízzel.
Felhordási hőmérséklethatár: Megfelelő felhordási hőmérséklet: +10°C-től +25°C-ig. Nem
alkalmazható +5°C alatt.
Felhasználás: 12-14m2/l, az alapfelület állapotától és felszívóképességétől, valamint a felvitel
módjától függően.
Szavatossági idő és tárolás: Felhasználható
a kiszerelésen feltüntetett gyártás dátumától
számított 18 hónapig. Eredeti, lezárt és sértetlen
kiszerelésben, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten,
közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.

MAXIDECOR
Glamour

®

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIDECOR
Glamour metálfényezésű kiváló minőségű festék,
kidolgozása akril kötőanyag vizes diszperziója,
töltőanyag, szpeciális adalékok és pigmentek
alapján történik. A MAXIDECOR Glamour vizzel
mosható bevonat, jó páraátengedő képességű,
nincs káros hatása az emberre és a környezetre,
egyszerű az alaklamazása. Beltéri falak védésére
és dekorációjára használjuk, amikor elegáns és
modern kinézést akarunk elérni. Színezhetjük
a MAXIMUM rendszer MAXIDECOR Glamour
színválasztó program szerint.

1|3
liter

Használati utasítás: A falak szárazaknak,
hordozóképesnek, tiszta, rozzant részektől
menteseknek, portól, vízben oldható savaktól,
zsiradéktól és egyéb piszoktól tisztáknak kell
lenniük. A régi, pörgő festéket mechanikusan
távolitsuk el. Az egyenletlen felületeket
GLETOLIN G akril töltőanyaggal simítsuk ki.
Azután kenjük át a végső anyag színéhez
hasonló színnel színezett ULTRADIS-al, a gyártó
utasítása szerint. Miután az ULTRDIS megszáradt,
felvigyük a már gyárilag használatra kész
MAXIDECOR Glamour terméket, csak kézzel
megkeverjük míg homogén masszát nem
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kapunk. A MAXIMIX rendszerben színezett
MAXIDECOR Glamour terméket és a különböző
tételű és gyártási idejű MAXIDECOR Glamour-t
okvetlenül homogenizáljuk! Vigyük fel az
anyagot kisebb mennyiségben fokozatosan
egy rétegben, minden irányú kézmozdulatokkal
1-2m² felületen. Optimális feltételek mellett 5-10
perc elmúltával átmegyünk a felvitt anyagon
száraz ecsettel, így elérve a végső kinézést.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +25˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál ne
használjuk.
Anyagszükséglet: 9-11m²/l, az alap ripacsosságától és nedvbeszívó képességétől, alkalmazás
technikájától és módjától függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 18
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben.

MAXIDECOR
Travertino

®

Jellemzői és célhasználata: MA MAXIDECOR
Travertino egy speciális dekoratív száraz típusú
habarcs, amely a belső és külső ásványi felületek
dekoratív védelmére szolgál. Gondosan fejlesztették
ki külön válogatott márvány aggregátumokból,
csúcsminőségű habarcsból, polimerből és
adalékanyagokból, hogy a természetes kő hatását
biztosítsák vele, kihangsúlyozott „érvonalakkal“
és textúrával. Kiváló tapadással rendelkezik
ásványi felületeken, jó a páraáteresztő képessége,
nagyszerű víztaszító képességgel bír és ellenáll az
időjárásnak és az UV sugárzásnak.

20
kg

Felület előkészítése: A felület egyenes, száraz,
tiszta, leomló részecskéktől, portól, vízben oldódó
sóktól, zsíroktól és más szennyeződésektől mentes
kell, hogy legyen, amelyek megakadályozhatják a
jó tapadást a felülethez. A habarcsozott felületet
28 napon át száradni hagyni, és a végső erősítő
ragasztó réteget pedig 7 napig. Felvitel előtt,
kötelező lealapozni a felületet. Újonnan habarcsolt
és elégtelen tartást biztosító felületek esetén, a
falakat mindenek előtt itassuk át MAXIKRIL Hidrosol
alapozóval. A MAXIKRIL Hidrosol száradását
követően, felvinni a fehér ROLOGRUND-ot.
Anyag előkészítése: A 20 kilogrammos MAXIDECOR
Travertino-t hozzáadni 5.0-5.5 liter vízhez és addig
keverni míg csomómentes homogén masszát
kapunk, de ne túl sokáig, hogy megelőzzük a hab
keletkezését, amely a felvitel során problémát

okozhat. Ha az mégis létrejön, hagyjuk pihenni az
előkészített masszát 15-20 percig, és csak azután
vigyük fel. Az előkészített masszát használjuk el
2 órán belül.
Felviteli technika: A MAXIDECOR Travertino-t
vigyék fel egyforma rétegben rozsdamentes
simítóval úgy, hogy a felvitt anyag vastagsága
közel 1.5-2.0mm legyen. 10-15 perccel a felvitelt
követően (az időjárási viszonyoktól függően),
illetve, amint az anyag elkezd száradni, kezdjük
el létrehozni a textúrát megfelelő eszközzel (pl.
Műfűvel rendelkező eszköz) hogy megformáljuk
a kis „ereket“ amelyek a természetes travertin
kőre hasonlítanak, amelynek az utánzására kell
törekedni. Ezután rozsdamentes simítóval picit
nagyobb nyomással kiegyenlíteni a felületet úgy,
hogy természetes kőtextúrát kapjunk. Amikor a
felviteli folyamat végéhez érünk, kezdjük el „vágni“
a felvitt anyagot, hogy a kő blokkok utánzását
elérjük. Az anyagot „vágjuk“ egy kisebb spatula
kerek végével, és csavarhúzó segítségével hogy
megfelelő nagyságú blokkokat kapjunk. Hogy a
vonalak teljesen vízszintesek vagy függőlegesek
legyenek, használjunk hosszú vízmértéket
útmutatóul. Használat után, az eszközöket
azonnal mossuk le vízzel.
Színezési technika: A MAXIDECOR Travertino-t
különleges MAXIDECOR Velatura félig áttetsző
bevonattal színezhető, minimum 24 órával a
felvitelt követően, a gyártó útmutatói szerint.
Fogyasztás: ≈2kg/m2, a felviteli technikától és
módtól, és az előkészített felületek minőségétől
függően.

Hogy több információt kapjon tekintse meg a
termékek adatlapját!
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DEKORATÍV
TECHNIKÁK

MAXIDECOR
Velatura

®

Tulajdonságok és rendeltetés: A MAXIDECOR
Velatura egy hatékony, félig átlátszó szín, amely
akril kötőanyag és speciális adalékanyagok vizes
diszperzióján alapul. A MAXIDECOR Velatura egy
mosható bevonat, amely remek páraáteresztő
tulajdonsággal rendelkezik, ártalmatlan az
emberekre és a környezetre, felvitele pedig szinte
gyerekjáték. Olyan külső és belső falfelületek
védelmére és dekorálására tervezték, ahol lágy,
kifinomult megjelenésre van szükség. Külön és
más dekorációs anyagokkal együtt is használható,
különösen alkalmas a MAXIDECOR Travertino
dekorációs vakolat árnyalásához. Színezése
a MAXIDECOR Velatura színkártyák szerint, a
MAXIMIX rendszer alapján történt.

1
liter

Alkalmazás: A felhordási felület legyen: száraz,
festék felvitelére alkalmas, tiszta, hibátlan vakolatú,
mentes a portól, vízben oldódó sóktól, zsiradéktól
és egyéb szennyeződésektől. Mechanikai úton
távolítsa el a régi, leváló festést. Az egyenetlen
felületeket egyenlítse ki a GLETOLIN anyaggal.
A festés előtt a falakat a felület állapotától
függően impregnálja a megfelelő MAXIKRIL
alapozóval. A belső falak dekoratív kezelésekor, a
MAXIDECOR Velatura alkalmazása előtt hengerrel
vagy szórófejjel vigyen fel fehér MAXIDECOR
finomalapozót, a külső falak esetében pedig fehér
MAXIFAS anyagot a két fedőrétegre. A MAXIDECOR
finomalapozó vagy a MAXIFAS megszáradása
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után vigye fel a MAXIDECOR Velatura bevonatot,
amelyet használatra készen szállítunk. A felvitel
előtt kézzel keverje össze az anyagot, amíg
homogénné nem válik. Az anyagokat először
homogenizálni kell, ha a MAXIMIX rendszer
szerint színezett MAXIDECOR Velatura anyagot,
illetve másik adagból származó, eltérő gyártási
dátumú MAXIDECOR Velatura anyagot használ
együtt. Fokozatosan, kisebb mennyiségekben, egy
rétegben vigye fel az anyagot az ecsetet minden
irányban húzva egy 1-2m2-es területen. Optimális
körülmények között, a felvitel után 5-10 perccel
ismét húzza át a bevonatot egy száraz ecsettel, így
éri el a végleges kinézetét. MAXIDECOR Travertino
használata esetén először MAXIKRIL hidroszol
alapozóval kell impregnálni a felületet. Az alapozó
megszáradása után (kb. 6 óra elteltével) vigye fel a
MAXIDECOR Velatura anyagot ecsettel, hengerrel
vagy szivaccsal, majd azonnal távolítsa el a plusz
anyagokat egy szivaccsal. Használat után a
szerszámot azonnal tisztítsa meg vízzel.
Felhordási hőmérséklethatár: Megfelelő felhordási hőmérséklet: +10°C-tól +25°C-ig. Nem
alkalmazható +5°C alatt.
Anyagigény: 10-20m²/l, az alapfelület állapotától és felszívóképességétől, valamint a felvitel
módjától függően.
Szavatossági idő és tárolás: Felhasználható
a kiszerelésen feltüntetett gyártás dátumától
számított 18 hónapig. Eredeti, lezárt és sértetlen
kiszerelésben, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten,
közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.

KÜLTÉRI BEVONATOK ÉS FESTÉKEK

MAXIFAS

®

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIFAS
kiváló minőségű akrilátokon alapuló homlokzati
festék. Jól tapad az alapra, kitűnő fedőképességű, kiválóan páraátengedő, jó vízlepergető
képességű, ellenálló a légköri hatásokra és UV
sugárzásra. Beton, meghosszabbított habarcs,
gázbeton, azbeszt-cement felületek és hasonló...
megvédésére és dekorációjára használjuk. Nem
ajánlatos friss, még nem karbonizált mész és
mész-cement felületek festésére. (min. 28 nap).
Fehér színben gyártjuk és mint színezési alapfesték a MAXIMIX színező rendszerben.
Használati utasítás: A falak szárazaknak, hordozóképesnek, tiszta, rozzant részektől menteseknek, portól, vízben oldható savaktól, zsiradéktól
és egyéb piszoktól tisztáknak kell lenniük. A
régi, laza festéket mechanikusan távolitsuk el.
Az egyenletlen felületeket GLETOLIN kültéri
töltőanyaggal simítsuk ki. Mielőtt festenénk,
a falakat impregnáljuk megfelelő MAXIKRIL
alapozóval, a felületek állapotától függően. A
MAXIFAS-t ecsettel, hengerrel vagy fecskendező
géppel vigyük fel, két fedő rétegben. Ezennel a
festéket felhígitjuk vizzel 15% arányban. A második réteget 6 óra elmúltával vigyük fel, illetve
az előzőleg megszáradt rétegre. A szerszámot
rögtön használata után mossuk el vízzel.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +25˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál,
úgyszintén erős napon, szélben, ködben és
esőben ne használjuk. A frissen eldolgozott
felületeket optimális feltételek mellett óvjuk
meg a légköri hatásoktól legalább 24 órán át.
Anyagszükséglet: 175-300ml/m², két rétegben,
az alap ripacsosságától és nedvszívó képességétől függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 18
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben.

MAXIFAS Color

BETAKRIL

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIFAS
Color kiváló minőségű, sötétített, akrilátokon
alapuló homlokzati festék. Jól tapad az alapra,
kitűnő fedőképességű, kiváló páraátengedő,
jó vízlepergető képességű, ellenálló a légköri
hatásokra és UV sugárzásra. Kültéri és beltéri
falfelületek megvédésére és dekorációjára
használjuk, úgyszintén a MAXIFAS, MAXIPOL és
MAXIDIS szinezézére. Nem ajánlatos friss, még
nem karbonizált mész és mész-cement felületek
festésére. (min. 28 nap).

Tulajdonsága és rendeltetése: BETAKRIL
kiváló akril beton festék. Jól tapad az alapra,
jó vízlepergető képességű, ellenálló a légköri
hatásokra és UV sugárzásra, jó páraátengedő
képességű és lúg ellenálló. Vertikális kültéri
és beltéri betonfelületek, valamint beton
tetőcserepek megvédésére és dekorációjára
használjuk. Nem tűri a nagy mechanikus
megterheléseket és részben ellenálló a hígított
savak, bázisok és egyéb vegyi anyagok hatására.
9 alapszínben gyártjuk és mint alapfesték a
Maximix színező rendszerben.

®

Használati utasítás: A falak szárazaknak, hordozóképesnek, tiszta, rozzant részektől menteseknek, portól, vízben oldható savaktól, zsiradéktól
és egyéb piszoktól tisztáknak kell lenniük. A
régi, nem jól kötődött festéket mechanikusan
távolitsuk el. Az egyenletlen felületeket GLETOLIN
kültéri töltőanyaggal simítsuk ki. Mielőtt festenénk,
a falakat impregnáljuk megfelelő MAXIKRIL
alapozóval, a felületek állapotától függően. Teli
árnyalatú sárga, narancssárga és piros színek alkalmazásakor ajánljuk az alap előző egyenlítését
egy fehér színű bevonattal. A MAXIFAS-t ecsettel,
hengerrel vagy fecskendező géppel vigyük fel,
két fedő rétegben. Ezennel a festéket felhígitjuk vizzel 15% arányban. A második réteget
6 óra elmúltával vigyük fel, illetve az előzőleg
megszáradt rétegre. A szerszámot rögtön
használata után mossuk el vízzel.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +25˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál,
úgyszintén erős napon, szélben, ködben és
esőben ne használjuk. A frissen eldolgozott
felületeket optimális feltételek mellett óvjuk
meg a légköri hatásoktól legalább 24 órán át.
Anyagszükséglet: 175-300ml/m², két
rétegben, az alap ripacsosságától és nedvszívó
képességétől függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 18
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben.

Használati utasítás: A felületek szárazaknak,
hordozóképesnek, tiszta, rozzant részektől
menteseknek, portól, vízben oldható savaktól,
zsiradéktól és egyéb piszoktól tisztáknak kell
lenniük. A régi, laza festéket mechanikusan
távolitsuk el. Az egyenletlen felületeket
GLETOLIN kültéri símítóanyaggal simítsuk
ki. Mielőtt festenénk, a falakat impregnáljuk
megfelelő MAXIKRIL alapozóval, a felületek
állapotától függően. A BETAKRIL-t ecsettel,
hengerrel vagy fecskendező géppel vigyük
fel, két fedő rétegben. Ezennel a festéket
felhígíthatjuk vizzel 15% arányban. A második
réteget 6 óra elmúltával vigyük fel, illetve az
előzőleg megszáradt rétegre. A szerszámot
rögtön használata után mossuk el vízzel.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál ne
használjuk, úgyszintén erős napon, szélben,
ködben és esőben. A frissen eldolgozott
felületeket optimális feltételek mellett óvjuk
meg a légköri hatásoktól legalább 24 órán át.
Anyagszükséglet: 185-250ml/m², két rétegben, az
alap ripacsosságától és nedvszívó képességétől
függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 18
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helyiségben.
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®

MAXIFAS SN

MAXIFAS ST

HIDROFOB M

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIFAS
SN kiváló minőségű szilikon kötőanyagokon
alapuló homlokzati festék. Jól tapad az alapra,
kitűnő fedőképességű, kiválóan páraátengedő,
jó vízlepergető képességű, ellenálló a légköri
hatásokra és UV sugárzásra. Beltéri és kültéri
ásványi felületek megvédésére és dekorációjára
használjuk. Kiváló tulajdonságai miatt, régi
épületek restaurálására ajánljuk. Fehér színben
gyártjuk és mint szinezési alapfesték a MAXIMIX
színező renszerben.

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIDIS
kiváló minőségű kálium üveg, akril és szilikon kötőanyag alapú homlokzati festék. Lúg
ellenálló, kiválóan páraátengedő, jó vízlepergető
képességű, ellenálló a piszkolódásra, légköri
hatásokra és UV sugárzásra. Beltéri és kültéri
ásványi felületek megvédésére és dekorációjára
használjuk. Kiváló tulajdonságai miatt, régi
épületek restaurálására ajánljuk. Fehér színben
gyártjuk, de lehet szinezni a MAXIMIX renszerben ST jelzésű árnyalatokban.

Tulajdonsága és rendeltetése: HIDRFOB M
szintelen, hosszú évig tartó bevonat amely
megvédi a homlokzati téglát, márványt, kőt,
fecskendezett homlokzatot és hasonló, a légköri
hatásoktól és mikroorganizmusok támadásától.
A HIDROFOB M bevonatnak nincs hatása a
bevont felületek színére és fényére.

Használati utasítás: A falak szárazaknak,
hordozóképesnek, tiszta, rozzant részektől
menteseknek, portól, vízben oldható savaktól,
zsiradéktól és egyéb piszoktól tisztáknak kell
lenniük. A régi, nem jól kötődött festéket
mechanikusan távolitsuk el. Az egyenletlen
felületeket GLETOLIN kültéri töltőanyaggal
simítsuk ki. Mielőtt festenénk, a falakat impregnáljuk megfelelő MAXISIL SN alapozóval.
Miután az alapozó megszáradt, a MAXIFAS SN-t
ecsettel, hengerrel vagy fecskendező géppel
vigyük fel, két fedő rétegben. Ezennel a festéket
felhígitjuk vizzel 15% arányban. A második
réteget 6 óra elmúltával vigyük fel, illetve az
előzőleg megszáradt rétegre. A szerszámot
rögtön használata után mossuk el vízzel.

Használati utasítás: A falak szárazaknak,
hordozóképesnek, tiszta, rozzant részektől
menteseknek, portól, vízben oldható savaktól,
zsiradéktól és egyéb piszoktól tisztáknak kell
lenniük. A régi, nem jól kötődött festéket
mechanikusan távolitsuk el. Az egyenletlen
felületeket GLETOLIN kültéri töltőanyaggal
simítsuk ki. Mielőtt festenénk, a falakat impregnáljuk megfelelő MAXISIL ST alapozóval.Miután
az alapozó megszáradt, a MAXIFAS ST-t ecsettel,
hengerrel vagy fecskendező géppel vigyük fel,
két fedő rétegben. Ezennel a festéket felhígitjuk vizzel 15% arányban. A második réteget
12 óra elmúltával vigyük fel, illetve az előzőleg
megszáradt rétegre. A szerszámot rögtön
használata után mossuk el vízzel.

Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +8˚C-nál ne
használjuk. A frissen eldolgozott felületeket
optimális feltételek mellett óvjuk meg a légköri
hatásoktól legalább 24 órán át.

Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +8˚C-nál ne
használjuk. A frissen eldolgozott felületeket
optimális feltételek mellett óvjuk meg a légköri
hatásoktól legalább 24 órán át.

Anyagszükséglet: 175-300ml/m², két rétegben, az alap ripacsosságától és nedvszívó
képességétől függően.

Anyagszükséglet: 175-300ml/m², két rétegben,
az alap ripacsosságától és nedvbeszívó
képességétől függően.

Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben.

Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 9
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékletű, közvetlen napfénytől mentes
helyiségben. Óvjuk a gyerekektől.

®

®

®

Használati utasítás: A HIDROFOB M terméket
először is jól rázzuk meg és ezzel használatkész!
Az alap száraz kell hogy legyen, tiszta, portól és
zsiradéktól mentes, hogy a védelem sok évig
hatásos legyen. Ecsettel, hengerrel vagy fecskendező géppel vigyük fel a homlokzatra.Nagyon
likacsos felületeket kenjük át két rétegben
„vizes vizesre” elv szerint. A szerszámot rögtön
használata után mossuk el vízzel.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál ne
használjuk.
Fogyasztás: 200-500ml/m², az alap ripacsosságától és nedvszívó képességétől függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helyiségben.
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FAFESTÉKEK ÉS BEVONATOK

AQUAMAX
Wood Primer

AQUAMAX
AQUAMAX
Wood & Metal Paint Impregnant

Tulajdonsága és rendeltetése: AQUAMAX
Wood Primer ökológiai, fedőképességű, magas
minőségű, akrilát vizes diszperzión alapuló fa
alapfesték. Jól blokkolja a csersav és egyéb vízzel
feloldható foltokat. Beltéri és kültéri fafelületek
megvédésére (ablakok, ajtók, kerítések, tetőszerkezetek, tornácok) szolgál, AQUAMAX Wood
Paint zománcfesték alkalmazása előtt. Fehér
matt szinben gyártjuk.

Tulajdonsága és rendeltetése: Az AQUAMAX
Wood & Metal Paint akril kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló ökológiai magas minőségű
zománc fára. Kivételesen fehér, tartós (nem
sárgul), kitűnően fed, ellenáló a légköri és UV
sugárzás hatására. Kültéri és beltéri fafelületek
megvédésére és dekorációjára szolgál (ablakok,
ajtók, kerítések, tetőszerkezetek, tornácok és hasonló...). Gyakorlatilag nincs szaga. Magas fényű,
félig fényes és matt fehér szinben gyártjuk.
Szinzhetjük a MAXIMIX renszer keretében.

Tulajdonságai és célhasználata: Az AQUAMAX
fapác egy átlátszó fapác akril kötőanyagok
vizes diszperziójában. A recept figyelmes kidolgozásával kreáltunk egy olyan pácot amely
ellenáll a gombák megjelenésének, stabilizálja
a fa színét, biztosítja az egyenletesebb festést,
a felület felszívóképessége csökken és a felületi
rétegek jobb tapadással bírnak. Külterületen
és belterületen egyaránt használatos. Könnyen
felvihető és gyorsan szárad. A terméknek nincs
kellemetlen szaga.

Használati utasítás: A fának a felülete tiszta
legyen, száraz, tömör és csiszolt. Az első festés
előtt, a kültéri felületeket és ahol hosszabb
ideig tartózkodunk vonjuk be AQUAMAX Wood
Protect szerrel, ami megvédi a fát a rothadástól
és kártevőktől. A laza bevonatokat távolítsuk
el teljesen. Az egyenetlenségeket tömjük be
AQUAMAX Wood Kit-EL. Mielőtt az előkészített
felületre felvigyük a zománcot először kenjük
be AQUAMAX Wood Primer alapfestékkel.
AQUAMAX Wood & Metal Paint-ot alkalmazzuk
két rétegben. Ezennel a festéket felhígithatjuk
vízzel 10%-ig amennyiben ecsettel vagy hengerrel dolgozunk (ha fecskendezőgéppel csináljuk, akkor 20%-ig). A festék fedőképessége
csökken a higitással. A második réteget 6 óra
elmúltával végezzük, illetve amikor az előző
réteg megszáradt. A megszáradt festéknek nincs
szaga. A szerszámot rögtön használata után
mossuk el vízzel.

Működési elv: A fafelület tiszta,száraz, kemény kell hogy legyen, és le kell csiszolni. Az
AQUAMAX fapác készenléti állapotban van és
nem szabad vízzel hígítani vagy más eszközökkel, csak össze kell keverni azt. Ecsettel,
hengerrel, vagy szórófejjel lehet felvinni, egy
rétegben. A száradást követően, de a felületi
réteg felvitele előtt, a területet gyengéden
csiszolja le finom dörzspapírral. A felületi réteget 6 óra eltelvével vigye fel, illetve miután
az előző réteg megszáradt. Használat után az
eszközöket azonnal mossa ki vízzel.

®

Használati utasítás: A fafelület tiszta, száraz,
tömör és csiszoltnak kell lennie. Az első festés
előtt a beltéri fafelületeket ahol hosszabb
ideig tartózkodunk, AQUAMAX Wood Protect
védőszerrel kenjük át, így megvédjük a fát a
rothadástól és a kártevőktől. A régebbi bevonatokat elég csak előzőleg finom csiszolópapírral
megcsiszolni. A rosszul tapadó bevonatokat teljesen el kell távolítani. A fán létező
egyenlőtlenségeket tömjük be AQUAMAX
Wood Kit-el. Ajánlatunk, hogy AQUAMAX Wood
Primer-t alkalmazzunk két rétegben. Különösen
a csersavval gazdag fát (tölgyfa, bükkfa, gesztenye), és a csomós fát illetően. A festéket ecsettel vagy hengerrel vigyük fel, és ezennel
a festéket felhígithatjuk vizzel 5% arányban
(10%-ig, ha fecskendezőgéppel dolgozunk).
Csersav blokkoló tulajdonsága esik a hígítás
százalékának növelésével. A megszáradt bevonatot csiszoljuk finom csiszolópapirral, hogy a
szálkákat eltávolítsuk. A száraz festéknek nincs
szaga. A szerszámot rögtön használata után
mossuk el vízzel.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed. 80%-nál alacsonyabb relatív levegőpáratartalom alatt nem
szabad használni, sem erős napon, szélben,
ködben és esőben.
Anyagszükséglet: ≈11m²/0.65l egy rétegre,
a felület előkészítettsége minőségétől és az
alkalmazás módjától függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 18
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helyiségben.

®

Üzemi hőmérséklet: A bevonat, fa és helység
optimális üzemi hőmérséklete +10˚C-tól +30˚Cig terjedhet. 80% alacsonyabb relativ levegő
páratartalom alatt, erős napon, szélben, ködben
és esőben ne alkalmazzuk.
Anyagszükséglet: ≈11m²/0.65l egy rétegű bevonatra, az előkészített felületek minőségétől és
az alkalmazás módjától függően.

®

Üzemi hőmérséklet: A pác, fa és munkaterület
optimális üzemi hőmérséklete +10°C-től +30°C-ig
terjed. Nem használható 80%-nál nagyobb
páratartalom esetén, sem erős nap, szél, köd és
eső esetén.
Fogyasztás: ≈9m²/0.65l egy réteg felvitele esetén, az előkészített területek minőségétől és a
felviteli módtól függően.
Eltarthatóság és tárolás: 18 hónap a gyártási
dátumtól számítva, amely megjelölésre került
a csomagoláson. Tárolja eredeti, jól lezárt
és hibátlan csomagolásban. +5°C-től +25°C
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől elzárva.
Gyermekektől távol tartandó.

Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 18
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben.
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SEGÉDESZKÖZÖK

AQUAMAX
Lasur Top

®

Tulajdonsága és rendeltetése: Az AQUAMAX
Lazur TOP akril kötőanyagok vizes diszperzióján
alapuló vastagrétegű szintelen bevonat. Viaszkkal,
speciális adalékokkal, különleges UV apszorberekkel és stabilizátorokkal nemesített. Minden
kültéri és beltéri fafelületek megvédésére és dekorációjára szolgál. Az AQUAMAX Lazur TOP külön
figyelemmel kreált bevonat amelly lehetővé teszi
a fa természetes strukturájának kibontakozását,
egyúttal megvédi a fát az UV sugaraktól, nedvtől és egyéb kültéri hatásoktól. Használata
egyszerű és gyorsan szárad. Nincs kellemetlen
szaga, így kedvezően hat a használóra is meg a
környezetre is. Szintelen változatban gyártjuk, de szinezhető is az AQUAMAX Lazur TOP
színválasztó program szerint.
Használati utasítás: A fának a felülete tiszta
legyen, száraz, tömör és csiszolt. Az első
festés előtt, a beltéri és kültéri felületeket
vonjuk be AQUAMAX Impregnant, gombák
és algák hatására ellenálló szerrel. Színezett AQUAMAX Lazur-t TOP két rétegben
végezzük, a szintelen AQUAMAX Lazur-t TOP
pedig három rétegben. Ezennel maximálisan
5%-g hígithatjuk fel. A második réteget 6 óra
elmúltával végezzük, illetve amikor az előző
réteg megszáradt. A megszáradt lazuros
bevonatnak nincs szaga. A szerszámot rögtön
használata után mossuk le vizzel.
Üzemi hőmérséklet: A bevonat, fa és helyiség
optimális üzemi hőmérséklete +10˚C-tól +30˚Cig terjedhet. 80% alacsonyabb relativ levegő
páratartalom alatt, erős napon, szélben, ködben
és esőben ne alkalmazzuk.
Anyagszükséglet: ≈11m²/0.65l egy rétegű bevonatra, az előkészített felületek minőségétől és
az alkalmazás módjától függően.

MAXICID
Standard

MAXI COLOR

®

®

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXICID
szpeciális fungicídokkal és algicídokkal kevert
termék. Beltéri falakon keletkező algák és penészek megsemmisítésére szolgál. Fali algák és
penészek legelterjedtebb fajtájaira hat, a zöld
algák a MAXICID alkalmazása után teljesen
elveszítik szinüket.
Hogyan dolgozzunk vele: Használata előtt a
MAXICID-et jól rázza fel, és már is használható!
Alkalmazza hengerrel vagy kefével, azokra
a felületekre amelyek látszólag fertőzöttek
penésszel és algákkal, vagy pedig fenn áll
ennek a gyanúja. A MAXICID hatási ideje a
fertőzőtt felületeken a festés előtt minimum 24
óra. Ezekről a felületekről „szárazon” távolitsuk
el a megsemmisített algákat és penészt.
Amennyiben a falak nagyon fertőződtek,
ismételjék meg az eljárást. Ezt követően a
felületeket kenjük le MAXIDIS F-el, vizzel
mosható diszperziv, penészre és gombákra
ellenálló festékkel. Az eljárás után rögtön
mossuk el a szerszámot vízzel.

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXI
Color beltéri festékek kézi színezésére szánt
minőséges pigment készítmény. A MAXI Color
maximális adagolása 3 MAXI Color 15l festékre.
Hogyan dolgozzunk vele: Használata előtt A
MAXI Color-t jól felrázzuk, miután kézzel vagy
elektromos keverővel belekeverjük a festékbe a
teljes homogenizálásáig.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Tároljuk az eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helyiségben.

Üzemi hőmérséklet: +5˚C-tól +35˚C-ig.
Anyagszükséglet: 100-200ml/m², a fertőzödötség fokától, az alap ripacsosságától és nedvszívó képességétől függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított
12 hónap. Az eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helyiségben tároljuk. Távoltartani a gyerekek
hozzáférhetőségétől.

Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 18
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helyiségben.
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FA ÉS PARKETTA RAGASZTÓK

MAXIFIX D5

MAXIFIX D3

MAXIKOL KP

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIFIX
D5 a bútor iparban használják puha fából,
de főleg kemény fából készített bútorszél
és hossz ragasztására, székek ragasztására,
illetve mindenhol ahol fokozott erősségű
összeillesztésre van szükség.

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIFIX
D3 ragasztót homlokzati ablakok kidolgozásánál, úgyszintén egyes fajta padlózatok
egyesítésénél és laminált profilok kidolgozása
során használjuk. Illetve, minden fa ragasztására,
amikor fenn áll a fokozott nedvtartalom vagy
röviden tartó víz hatása.

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIKOL
KP minden fajta klasszikus parketta és minden
kisebb formátú gyártmány ragasztására szolgál
beton, fa és hasonló alapra.

®

Használati utasítás: A MAXIFIX D5 készenáll
a használatra, csak meg kell keverni. Kézzel
vagy gépileg alkalmazzuk. A ragasztandó
felület simának, száraznak, portalannnak és
zsirtalannak kell lennie. A megragasztott
felületeket további megmunkálása 24 óra
elmúltával jöhet számításba.
Ragasztás feltételei: A préselés nyomása:
0.4-0.5 MPa; a préselés ideje: 120 perc; a fa
relatív nedvtartalma: 10%-ig; a ragasztó, a fa és
a környezet hőmérséklete +15˚C-tól +25˚C-ig;
legalacsonyabb üzemi hőmérséklet 12˚C; a
levegő páratartalma: 60˚C.

®

Használati utasítás: A MAXIFIX D3 készenáll
a használatra, csak meg kell keverni. Kézzel
vagy gépileg alkalmazzuk. A ragasztandó
felület simának, száraznak, portalannnak és
zsirtalannak kell lennie. A megragasztott
felületeket további megmunkálása 24 óra
elmúltával jöhet számításba.
Ragasztás feltételei: A préselés nyomása:
0.4-0.5 MPa; a préselés ideje: 120 perc; a fa
relatív nedvtartalma: 10%-ig; a ragasztó, a fa és
a környezet hőmérséklete +15˚C-tól +25˚C-ig;
legalacsonyabb üzemi hőmérséklet 12˚C.

Anyagszükséglet: 0.15-0.2kg/m².

Anyagszükséglet: 0.15-0.2kg/m².

Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helyiségben.

Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfény hatásától
mentes helyiségben.

®

Használati utasítás: A felületnek tisztának, szilárdnak, száraznak, a nyomásra ellenállóképesnek, portól, rozzant részektól és zsiradéktól
megtisztítottnak kell lennie. A ragasztó alkalmazása előtt a felületeket grundirozni kell
megfelelő MAXIKRIL alapozóval, attól függően
milyen állapotban van az alap. A száradási idő
miatt ne vigyük fel 1-2m² nagyobb felületre a
parketta rakása előtt. A MAXIKOL KP készenáll
a használatra. A MAXIKOL KP ragasztót fogas
simitóval vigyük fel a felületre. A parkettát
helyzzük rá a ragasztórétegre és jól nyomjuk
meg. Járhatóságát 24 óra múlva éri el. A parketta
további megmunkálása, csiszolása, lakkozása a
ragasztás után 5 nap elmúltával végezhető.
Üzemi hőmérséklet: A betonalap maximális
nedvtartalma 2.5%; a parketta relativ nedvességtartalma: 9%; a levegő, alap és a parketta
üzemi hőmérséklete +15˚C-tól +25˚C-ig terjedhet; a legalacsonyabb üzemi hőmérséklet
12˚C.
Anyagszükséglet: 0.8-2.0kg/m² az alap
előkészítettségétől és alkalmazási módtól
függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben.
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MAXIKOL PU Primer MAXIKOL PU 610
®

®

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIKRIL
PU Primer kiemelt minőségű egykomponensű
poliuretán alapozó. Alap bevonatként használjuk
esztrich rögzítésére és a padlómelegítés renszerben MAXIPOL PU ragasztók alaklmazása
előtt. Alkalmazhatjuk 3.5%-nál alacsonyabb
nedvtartalmú beszívóképességel rendelkező
és ezzel nem rendelkező alapoknál. Mélyen
behatol a beszívó felületbe, a ragasztó tapadóképességét megnöveli és csökkenti az aljzatok
nedvszívó tulajdonságát.

Tulajdonsága és rendeltetése: A MAXIKOL PU
610 kiváló minőségű poliuretán, töltőanyagok és
adalékokon alapuló kétkomponensú ragasztó.
Minden fajta parketta, fából készült burkolatok
és laminát ragasztására használjuk. Alkalmazható
a 2% on aluli nedvességet tartalmazó nedvivó
és nem nedvivó alapokon. Jó tapadóképesség
és rugalmasság jellemzi, így használható a
padlófűtéses rendszerben.

Hogyan dolgozzunk vele: A felületnek tisztának,
szilárdnak, száraznak, nyomásellenállónak, portól,
laza részektól és zsiradéktól megtisztítottnak
kell lennie. Parkettázásnál az alap nedvtartalma nem haladhatja meg a 2.4%, MAXIPOL PU
alkalmazásával ez lehet 3.5%. A MAXIPOL PU
Primer használatkész termék. Rövidszőrzetű
hengerrel vagy finom kefével alkalmazzuk.
Magas beszívóképességű felületeknél kétszer
alaklmazzuk. A második réteget az előzően
megszáradt felületre kenjük (2-3 óra hossza).
Ha impregnációként használjuk, MAXIPOL PU
Primer az alap teljes telitettségéig alkalmazzuk.
Optimális feltételek alatt, a ragasztót az alapozó
alkalmazásának 4 óra eltelte után alkalmazhatjuk.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi hőmérséklet +18˚C-tól +25˚C-ig terjed, a levegő
maximális 60% relatív nedvtartalma mellett.
+15˚C-nál alacsonyabb hőmérsékleten nem
alkalmazandó.
Anyagszükséglet: 100-300ml/m² az alap
ripacsosságától és beszívó képességétől,
valamint alkalmazási módjától függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított
12 hónap. Az eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben tároljuk. Távoltartani a gyerekektől.

Használati utasítás: A felületnek tisztának,
száraznak, a nyomásra ellenállóképesnek, portól,
rozzant részektól és zsiradéktól megtisztítottnak
kell lennie. Az egyenetlen padlót egyenesítsük
ki SAMOLIV termékünkkel. A MAXIKOL PU 610
két komponensből áll, szilárd A és folyékony
B.A keverési arány A:B=6:1. A komponenseket
5 percig keverjük az előírt arányban. Az ilyen
ragasztó készen áll a használatra. Amennyiben
a felület nedvtartalma meghaladja a 2%/ot,
ezt kenjük át MAXIKOL PU Primer alapozóval.
A megkötés 40 perc után történik, +20˚C
hőmérsékletnél. A teljes megkötés ideje függ
a helyiség hőmérsékletétől. A ragasztót fogas
simitóval alkalmazzuk az előírt szabvány szerint,
ami különbözik az anyag tipusától függőenA
parketta további megmunkálása, csiszolása,
lakkozása a ragasztás után 6 óra elmúltával
végezhetjük. A szerszámot tisztitsuk meg még
mielőtt a ragasztó megköt (ronggyal, papirral...).
Üzemi hőmérséklet: +15˚C-tól +25˚C-ig.
Anyagszükséglet: 0.8-2.0kg/m² az alap
előkészítettségétől és alkalmazási módjától
függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben. Tartsuk távol a gyerekektől.

4

9

liter

kg

A

+

1.5

B

kg

27

KERÁMIA TERMÉKEK

KERAMOL Interior

KERAMOL Plus

KERAMOL Flex

Tulajdonsága és rendeltetése: A KERAMOL
Interior hidraulikus kötőanyagokon, különlegesen szelektált adalékanyagokon és adalékokon
alapuló csemperagasztó. Alkalmas természetes nedvbeszívó kő és terrakotta lemezek,
úgyszintén sziporex, illetve gázbeton blokkok
beépítésére. Ajáljuk alkalmazását beltéri csemperagasztására nedvbeszívó falakon és padlókon.
Hogyan dolgozzunk vele: 25kg-os KERAMOL
Elastik termékhez hozzáadunk 71 vizet és
addig keverjük míg homogén masszát nem
kapunk csomók nélkül. Várunk 15 percet
és újra intenzíven megkeverjük. Ily módon
előkészített massza készen áll a használatra és
fel kell használni 2 óra hosszán belül. A felület
amelyre ragasztunk hordozóképesnek, portól,
zsiradéktól és más szennytől megtisztítottnak
kell lennie. A nagyobb egyenleteségeket
tömjük be KERAMOL Interior ragasztóval,
mégpedig a csempézés előtt egy nappal.
A ragasztó alkalmazása előtt a felületeket
grundírozzuk megfelelő MAXIKRIL alapozóval,
a felületek állapotától függően. Ha „lemezt
lemezre” ragasztunk a felületet grundirozzuk
MAXIKRIL Ceramic alapozóval. A ragasztót
fogazott símítóval vigyük fel, mégpedig úgy,
hogy a lemez 65% legyen ragasztóval fedve.
A lemezeket feligazitjuk balra-jobbra, fel-le
mozgatással. A lemezek közti üregeket 24 óra
múlva tömjük be FUGALIN-masszával. Miután
elvégeztük a ragasztást, rögtön mossuk le a
lemezeket és a szerszámot vízzel.
Üzemi hőmérséklet: A munkálatokat +5˚C-tól
+30˚C-ig terjedő hőmérsékleten végezzük. A
légköri feltételek befolyásolhatják a megkötés
folyamatát.
Anyagszükséglet: 2-5kg/m², az alap előkészítésének minőségétől, az alkalmazás technikájától
és módjától függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Az eredeti, jól lezárt és sértetlen csomagolásban száraz és szellőzött helyiségben tároljuk.

Tulajdonsága és rendeltetése: A KERAMOL Plus
hidraulikus kötőanyagokon, különlegesen szelektált adalékanyagokon szintetikus polimereken
és adalékokon alapuló csemperagasztó. Alkalmas csempelapok, kőmozaikok és kőcsempék
beépítésére.Úgyszintén, olyan helyiségekben
alkalmas használni, melyek rövid ideig tartó
fokozott nedvhatásnak vannak kitéve (konyhák,
fürdőszobák, illemhelyiségek), illetve kültéri
nedvbeszívó csempék ragasztásra nedvbeszívó
felületekre.
Hogyan dolgozzunk vele: 25kg-os KERAMOL
Plus termékhez hozzáadunk 71 vizet és addig
keverjük míg homogén masszát nem kapunk
csomók nélkül. Várunk 15 percet és újra
intenzíven megkeverjük. Ily módon előkészített
massza készen áll a használatra és fel kell
használni 2 óra hosszán belül. A felület amelyre
ragasztunk hordozóképesnek, portól, zsiradéktól
és más szennytől megtisztítottnak kell lennie. A
nagyobb egyenleteségeket tömjük be KERAMOL
Plus ragasztóval, mégpedig a csempézés előtt
egy nappal. A ragasztó alkalmazása előtt a
felületeket grundírozzuk megfelelő MAXIKRIL
alapozóval, a felületek állapotától függően.
Ha „lemezt lemezre” ragasztunk a felületet
grundirozzuk MAXIKRIL Ceramic alapozóval.
A ragasztót fogazott símítóval vigyük fel,
mégpedig úgy, hogy a lemez 65% legyen
ragasztóval fedve. Nehéz kerámialapok
ragasztására tanácsoljuk a még egy réteg
ragasztót. A lemezeket feligazitjuk balra-jobbra,
fel-le mozgatással. A lemezek közti üregeket
24 óra múlva tömjük be FUGALIN-masszával.
Miután elvégeztük a ragasztást, rögtön mossuk
le a lemezeket és a szerszámot vízzel.
Üzemi hőmérséklet: A munkálatokat +5˚C-tól
+30˚C-ig terjedő hőmérsékleten végezzük. A
légköri feltételek befolyásolhatják a megkötés
folyamatát.
Anyagszükséglet: 2-5kg/m², az alap
előkészítésének minőségétől, az alkalmazás
technikájától és módjától függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Az eredeti, jól lezárt és sértetlen csomagolásban száraz és szellőzött helyiségben tároljuk.

Tulajdonsága és rendeltetése: A KERAMOL
Flex hidraulikus kötőanyagokon, különlegesen
szelektált adalékanyagokon, szintetikus
polimereken és adalékokon alapuló flexibilis
csemperagasztó. Nem nedvbeszívó csempék
kültéri és beltéri ragasztásra előrelátott termék,
nedvbeszívó padlófelületeken. Hőmérsékletileg
állhatatos -20˚C-tól +70˚-ig. Ajáljuk alkalmazását
fürdőszobákban, konyhákban, padlófűtéses
renszerekben, fürdőmedencékben, balkonokon
és erkélyeken, illetve mindenhol, ahol a
felragasztott csempék fokozott nedvességnek és
hőingadozásoknak vannak kitéve.
Hogyan dolgozzunk vele: 25kg-os KERAMOL
Elastik termékhez hozzáadunk 71 vizet és
addig keverjük míg homogén masszát nem
kapunk csomók nélkül. Várunk 15 percet és újra
intenzíven megkeverjük. Ily módon előkészített
massza készen áll a használatra és fel kell
használni 2 óra hosszán belül. A felület amelyre
ragasztunk hordozóképesnek, portól, zsiradéktól
és más szennytől megtisztítottnak kell lennie. A
nagyobb egyenleteségeket tömjük be KERAMOL
Flex ragasztóval, mégpedig a csempézés előtt
egy nappal. A ragasztó alkalmazása előtt a felületeket grundírozzuk megfelelő MAXIKRIL alapozóval, a felületek állapotától függően. Ha „lemezt
lemezre” ragasztunk a felületet grundirozzuk
MAXIKRIL Ceramic alapozóval. A ragasztót fogazott símítóval vigyük fel, mégpedig úgy, hogy a
lemez 65% legyen ragasztóval fedve. A lemezeket feligazitjuk balra-jobbra, fel-le mozgatással.
A lemezek közti üregeket 24 óra múlva tömjük
be FUGALIN- masszával. Miután elvégeztük a
ragasztást, rögtön mossuk le a lemezeket és a
szerszámot vízzel.
Üzemi hőmérséklet: A munkálatokat +5˚C-tól
+30˚C-ig terjedő hőmérsékleten végezzük. A
légköri feltételek befolyásolhatják a megkötés
folyamatát.
Anyagszükséglet: 2-5kg/m², az alap előkészítésének minőségétől, az alkalmazás technikájától
és módjától függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Az eredeti, jól lezárt és sértetlen csomagolásban száraz és szellőzött helyiségben tároljuk.
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KERAMOL Elastic

KERAMOL EW

FUGALIN

Tulajdonsága és rendeltetése: A KERAMOL
Elastic hidraulikus kötőanyagokon, különlegesen szelektált adalékanyagokon, szintetikus
polimereken és adalékokon alapuló fokozottan
elasztikus csemperagasztó. Kültéri és beltéri
munkálatokra előrelátott termék, falon is,
padlón is egyaránt használható. Hőmérsékletileg állhatatos -20˚C-tól +70˚-ig. Ajáljuk
alkalmazását fürdőszobákban, konyhákban,
padlófűtéses renszerekben, fürdőmedencékben, balkonokon és erkélyeken, illetve mindenhol, ahol a felragasztott csempék fokozott
nedvességnek és hőingadozásoknak vannak
kitéve. Ideális nem nedvszívó burkolólapok
ragasztására, amikor a felület igényes, kritukus
és deformálódó.
Hogyan dolgozzunk vele: 25kg-os KERAMOL
Elastic termékhez hozzáadunk 71 vizet és
addig keverjük míg homogén masszát nem
kapunk csomók nélkül. Várunk 15 percet és újra
intenzíven megkeverjük. Ily módon előkészített
massza készen áll a használatra és fel kell
használni 2 óra hosszán belül. A felület amelyre
ragasztunk hordozóképesnek, portól, zsiradéktól és más szennytől megtisztítottnak kell
lennie. A nagyobb egyenleteségeket tömjük
be KERAMOL Elastic ragasztóval, mégpedig a
csempézés előtt egy nappal. A ragasztó alkalmazása előtt a felületeket grundírozzuk megfelelő MAXIKRIL alapozóval, a felületek állapotától
függően. Ha „lemezt lemezre” ragasztunk a
felületet grundirozzuk MAXIKRIL Ceramic alapozóval. A ragasztót fogazott símítóval vigyük
fel, mégpedig úgy, hogy a lemez 65% legyen
ragasztóval fedve. A lemezeket feligazitjuk
balra-jobbra, fel-le mozgatással. A lemezek közti
üregeket 24 óra múlva tömjük be FUGALIN-masszával. Miután elvégeztük a ragasztást, rögtön
mossuk le a lemezeket és a szerszámot vízzel.
Üzemi hőmérséklet: A munkálatokat +5˚C-tól
+30˚C-ig terjedő hőmérsékleten végezzük. A
légköri feltételek befolyásolhatják a megkötés
folyamatát.
Anyagszükséglet: 2-5kg/m², az alap előkészítésének minőségétől, az alkalmazás technikájától
és módjától függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Az eredeti, jól lezárt és sértetlen csomagolásban száraz és szellőzött helyiségben tároljuk.

Tulajdonsága és rendeltetése: A KERAMOL
Elastik White fehér cementen, különlegesen szelektált adalékanyagokon, szintetikus polimereken és adalékokon alapuló fokozottan elasztikus
csemperagasztó. Kültéri és beltéri munkálatokra
előrelátott termék, átlátszó kő, márvány, mészkő,
csempe és mozaik, üvegprizma ragasztására
szolgál. Nem hat az anyag színére. Hőmérsékletileg állhatatos -20˚C-tól +70˚-ig. Ajáljuk alkalmazását fürdőszobákban, konyhákban, padlófűtéses
renszerekben, fürdőmedencékben, balkonokon és erkélyeken, illetve mindenhol, ahol a
felragasztott csempék fokozott nedvességnek
és hőingadozásoknak vannak kitéve. Ideális nem
nedvszívó burkolólapok ragasztására, amikor a
felület igényes, kritukus és deformálódó.
Hogyan dolgozzunk vele: 25kg-os KERAMOL
Elastik White termékhez hozzáadunk 71l vizet
és addig keverjük míg homogén masszát
nem kapunk csomók nélkül. Várunk 15 percet
és újra intenzíven megkeverjül. Ily módon
előkészített massza készen áll a beépítésre és
fel kell használni 2 óra hosszán belül. A felület
amelyre ragasztunk hordozóképesnek, portól,
zsiradéktól és más szennytől megtisztítottnak kell
lennie. A nagyobb egyenleteségeket tömjük be
KERAMOL Elastic White ragasztóval, mégpedig a csempézés előtt egy nappal. A ragasztó
alkalmazása előtt a felületeket grundírozzuk
megfelelő MAXIKRIL alapozóval, a felületek állapotától függően. Ha „lemezt lemezre” ragasztunk
a felületet grundirozzuk MAXIKRIL Ceramic
alapozóval. A ragasztót fogazott símítóval vigyük
fel, mégpedig úgy, hogy a lemez 65% legyen
ragasztóval fedve. A lemezeket feligazitjuk
balra-jobbra, fel-le mozgatással. A lemezek közti
üregeket 24 óra múlva tömjük be FUGALIN-masszával. Miután elvégeztük a ragasztást, rögtön
mossuk le a lemezeket és a szerszámot vízzel.
Üzemi hőmérséklet: A munkálatokat +5˚C-tól
+30˚C-ig terjedő hőmérsékleten végezzük. A
légköri feltételek befolyásolhatják a megkötés
folyamatát.
Anyagszükséglet: 2-5kg/m², az alap előkészítésének minőségétől, az alkalmazás technikájától
és módjától függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Az eredeti, jól lezárt és sértetlen csomagolásban száraz és szellőzött helyiségben tároljuk.

Tulajdonsága és rendeltetése: A FUGALIN
vízlepergető, páraáteresztő, elasztikus, fungicid
védett fugázó massza, kitűnően tapad a felületre és ellenálló a karcolásokra. Kerámia és
üveg lemezek, mozaikok és kő fugázására van
előrelátva, beltéri és kültéri munkálatoknál.
Használhatjuk falra is meg padló felületekre is.
A fuga maximális szélessége nem haladhatja
meg a 10mm. Kiváló technikai tulajdonságai
miatt a FUGALIN alkalmazható fürdőszobákban,
konyhákban valamint a padlófűtéses belterekben. A FUGALINT különböző árnyalatokban
gyártjuk, a MAXIMA fuga massza színválasztó
kárya szerint.
Hogyan dolgozzunk vele: 2kg-os FUGALINT
hozzáadunk ≈600ml vízhez és jól megkeverjük keverőgéppel. Várunk 5-10 percet és újra
intenzíven megkeverjük. Ily módon előkészített
massza készen áll a beépítésre és el kell használni 2 óra hosszán belül. A ragasztót gumiból
készített fuga símítóval hordjuk fel, srégen a
fuga irányától, oly képpen, hogy benyomjuk a
fugába. A felületet amelyet fugázunk előzőleg
megnedvesítjük. Miután felhordtuk, kb. 10-15
perc múlva az egész felületet a fugával együtt
letöröljük finom fuga szivaccsal, azután kipolirozzuk száraz ronggyal. A FUGALIN vízlepergető
képességét a beépítés utáni 5-7-ik nap éri el. A
nagyon likacsos és goromba lemezek esetén
mielőtt megkezdenénk a munkát ellenőrizzük
tisztítási módját. Abban az esetben ha a ragasztó
amelyikkel felragastottuk a lemezeket még nem
teljesen szárazak a fugák színe megváltózhat. A
FUGALIN beépítése után a lemezeken lehet járni. Miután elvégeztük a munkát, rögtön mossuk
le a szerszámot vízzel.
Üzemi hőmérséklet: Optimális üzemi hőmérséklet
+10˚C-tól +30˚C-ig. +5˚C-nál alacsonyabb
hőmérsékleten, erős napon, szélben, ködben és
esőben nem alkalmazandó.
Fogyasztás: 0.5-1.0kg/m², a fugák szélességétől
és mélységétől, azaz a lemezek méreteitől
függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 24
hónap. Jól lezárt és sértetlen csomagolásban
száraz és szellőzött helyiségben tároljuk.
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VÍZSZIGETELŐ BEVONATOK

HIDROMAX Plus

HIDROMAX Flex

HIDROMAX Lastic

Tulajdonsága és rendeltetése: A HIDROMAX Plus
1k cement és különlegesen szelektált adalékanyagokon alapuló massza, vízlepergető és víznemátengedő adalékokkal nemesítve. Vízzel összekeverve
pasztaszerű, ecsettel vagy fémsimítóval felvihető
masszát kapunk. Betont és objektumokat védünk
meg vele kapilláris nedvesség megjelenésétől,
alacsony nyomású víz behatolásától, valamint olyan
helyzetekben, amikor vízszigetelést kell biztosítani a
víz pozitív hidrosztatikus nyomása szemben. Ajánljuk leásott falak,alagsorok, pincék, alapszallagok,
tárolók vízszigetelésére.

Tulajdonsága és rendeltetése: A HIDROMAX Flex
vízlepergető és víznemátengedő polimerekkel
minősített cement és különlegesen szelektált
adalékanyagok alapon készült massza, nemesítve
különleges adalékokkal. Száraz A és folyékony
B komponens képezi, melyek összekeverésével
pasztaszerű, ecsettel vagy fémsimítóval felvihető
masszát kapunk. Réseket áthidaló tulajdonsággal
rendelkezik, kitűnően tapad ásványi felületekre, alacsonyabb hőmérsékleten és nedves
körülményekben is alkalmazható. Betont és
objektumokat védünk meg vele kapilláris
nedvesség megjelenésétől, gyenge nyomású
víz behatolásától, valamint olyan helyzetekben,
amikor vízszigetelést kell biztosítani a víz pozitív
hidrosztatikus nyomásával syemben. Ajáljuk
fürdőszobák, konyhák, leásott falak,alagsorok,
pincehelyiségek, alapszallagok, tárolók, erkélyek
és balkonok szigetelésére.

Tulajdonsága és rendeltetése: A HIDROMAX Lastic
1k cement és különlegesen szelektált adalékanyagok alapon készült elasztikus porhanyós massza,
vízlepergető, víznemátengedő és lúgálló műanyagokkal minősítve, szálakkal erősítve, különleges hidroszigetelő és betonfelületeket védő adalékokkal
nemesítve. Réseket áthidaló tulajdonsággal
rendelkezik, kitűnően tapad ásványi felületekre,
nedves alapra is felvihető. Vízzel összekeverve
pasztaszerű, ecsettel vagy fémsimítóval felvihető
masszát kapunk. Objektumokat védünk meg vele
kapilláris nedvesség megjelenésétől, nyomás alatti
víz behatolásától, valamint olyan helyzetekben,
amikor vízszigetelést kell biztosítani a víz pozitív
és nagyobb negatív hidrosztatikus nyomásával
szemben. Ajáljuk a konyhák, fürdőszobák, leásott
falak,alagsorok, pincék, alapszallagok, úszómedencék, erkélyek és balkonok szigetelésére, illetve
minden olyan felületekre, amelyek légköri hatásokra és hajlító feszültségnek vannak kitéve.

®

Használati utasítás: A felület legyen hordozóképes,
tiszta és laza részek, por, vízoldható sók, zsiradékok
és egyéb piszkok nélkül. A beton felületek, cement
esztrich és a malter legalább 28 naposak kell
hogy legyenek. A nagyobb bemélyedéseket és
sérült elemeket előzőleg tömjük be KERAMOL ragasztóval vagy javítóhabarccsal. 12kg csomagolású
HIDROMAX Plus-tartalmát fokozatosan állandó
keverés mellett hozzáadjuk 3.2-3.5l vízhez, míg nem
kapunk homogén, csomók nélküli masszát. Várunk
5-10 percet és újból intenzíven megkeverjük. Az
így elkészített massza hsználatra kész és 1 órán
belül fel kell használnunk. A hidroszigetelő anyag
alkalmazása előtt a felületet meg kell nedvesíteni.
Az előkészített masszát merev, erőteljes ecsettel
kenjük, két ízben, keresztes ecsetmozdulatokkal.
A második kenést rögtön végezzük amikor az
első réteg megkeményszik, de még nem teljesen
száraz. Olyan felületek esetében amelyek erősen
ki vannak téve a víz hatásának, lehetővé válika a 3
illetve 4 szeres alkalmazás. Amennyiben a két réteg
kenése között nagyobb 24 óránál, az előző réteget
könnyedén homokfújassuk meg. Minden egyes
réteg minimális vastagsága 0.7mm, a max. 2mm.
A sarkokat, cstornákat és cső áttöréseket szigetelő
szalaggal szigeteljük. A szigetelt aljazatokon három
nap elmultával szabad járni. Csempéket 3-5 nap
múlva lehet rakni a réteg vastagságától és időjárási
körülményektől függően.
Anyagszükséglet: ≈1.9kg/m²/mm, az alap
érdességétől és felszívódási képességétől, az
alkalmazás technikájától és módjától függően.
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Használati utasítás: A felület legyen hordozóképes, tiszta és laza részek, por, vízoldható
sók, zsiradékok és egyéb piszkok nélkül. A beton
felületek, cement esztrich és a malter minimum
28 naposak kell hogy legyenek. A nagyobb
bemélyedéseket és sérült elemeket előzőleg
tömjük be KERAMOL ragasztóval vagy javítóhabarccsal. Egy zsák 12kg tartalmát (A komponens)
fokozatosan állandó keverés mellett hozzáadjuk
5kg folyadékhoz (B komponens), míg nem kapunk
homogén, ecsetelésre alkalmas masszát. Az így
elkészített massza használatra kész és 1 órán
belül el kell használnunk. A hidroszigetelő anyag
alkalmazása előtt a felületet meg kell nedvesíteni.
Az előkészített masszát merev, erőteljes ecsettel
kenjük, két ízben, keresztes ecsetmozdulatokkal.
A második kenést rögtön végezzük amikor az
első réteg megkeményszik, de még nem teljesen
száraz. Olyan felületek esetében amelyek erősen
ki vannak téve a víz hatásának, lehetővé válik a 3
illetve 4 szeres alkalmazás. Amennyiben a két réteg
kenése között több mint 24 óra múlik el, az előző
réteget könnyedén homokfújassuk meg. Minden
egyes réteg minimális vastagsága 0.7mm, a max.
2mm. A sarkokat,csatornákat és cső áttöréseket szigetelő szalaggal szigeteljük. Az szigetelt aljazatokon három nap elmultával szabad járni. Csempéket
3-5 nap elmúltával lehet rakni, a réteg vastgságától
és időjárási körülményektől függően.
Anyagszükséglet: ≈2kg/m²/mm, az alap érdességétől és felszívódási képességétől, az alkalmazás technikájától és módjától függően.
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Használati utasítás: A felület legyen hordozóképes,
tiszta és laza részek, por, vízoldható sók, zsiradékok
és egyéb piszkok nélkül. A beton felületek, cement
esztrich és a malter legalább 28 naposak kell hogy
legyenek. A nagyobb bemélyedéseket és sérült
elemeket előzőleg tömjük be KERAMOL ragasztóval vagy javítóhabarccsal. 12kg csomagolású
HIDROMAX Lastik-tartalmát fokozatosan állandó
keverés mellett hozzáadjuk 3.0l folyadékhoz míg
nem kapunk homogén, csomók nélküli masszát.
Várunk 5-10 percet és újból intenzíven megkeverjük.
Az így elkészített massza hsználatra kész és 1 órán
belül fel kell használnunk. A hidroszigetelő anyag
alkalmazása előtt a felületet meg kell nedvesíteni.
Az előkészített masszát merev, erőteljes ecsettel
kenjük, két ízben, keresztes ecsetmozdulatokkal.
A második kenést rögtön végezzük amikor az
első réteg megkeményszik, de még nem teljesen
száraz. Olyan felületek esetében amelyek erősen
ki vannak téve a víz hatásának, lehetővé válika a 3
illetve 4 szeres alkalmazás. Amennyiben a két réteg
kenése között nagyobb 24 óránál, az előző réteget
könnyedén homokfújassuk meg. Minden egyes
réteg minimális vastagsága 0.7mm, a max. 2mm.
A sarkokat, csatornákat és cső áttöréseket szigetelő
szalaggal szigeteljük. A szigetelt aljazatokon három
nap elmultával szabad járni. Csempéket 3-5 nap
múlva lehet rakni a réteg vastgságától és időjárási
körülményektől függően.
Anyagszükséglet: ≈1.2kg/m²/mm, az alap érdességétől és felszívódási képességétől, az alkalmazás
technikájától és módjától függően.
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HIDROMAX Elastic HIDROMAX 505

HIDROMAX LF

Tulajdonsága és rendeltetése: A HIDROMAX Elastic
cement és különlegesen szelektált adalékanyagok
alapon készült elasztikus 2k massza minősítve vízlepergető, víznemátengedő és lúgálló műanyagokkal,
szálakkal erősített, különleges hidroszigetelő és
betonfelületek védő adalékokkal nemesítvet. Száraz
A és folyékony B komponens képezi, melyek összekeverésével pasztaszerű, ecsettel vagy fémsimítóval
felvihető masszát kapunk. Réseket áthidaló tulajdonsággal rendelkezik, kitűnően tapad ásványi
felületekre, alacsonyabb hőmérsékleten és nedves
körülményekben is alkalmazható. Objektumokat
védünk meg vele kapilláris nedvesség megjelenésétől, nyomás alatti víz behatolásától, valamint
olyan helyzetekben, amikor vízszigetelést kell
biztosítani a víz pozitív és nagyobb negatív hidrosztatikus nyomásával szemben. Ajáljuk a konyhák,
fürdőszobák, leásott falak, alagsorok, pincék,
alapszallagok, úszómedencék, erkélyek és balkonok
szigetelésére, illetve minden olyan felületekre,
amelyek légköri hatásokra és hajlító feszültségnek
vannak kitéve.
Használati utasítás: A felület legyen hordozóképes,
tiszta és laza részek, por, vízoldható sók, zsiradékok
és egyéb piszkok nélkül. A beton felületek, cement
esztrich és a malter legalább 28 naposak kell hogy
legyenek. A nagyobb bemélyedéseket és sérült
elemeket előzőleg tömjük be KERAMOL ragasztóval
vagy javítóhabarccsal. Egy zsák 10kg tartalmát (A
komponens) fokozatosan állandó keverés mellett
hozzáadjuk 5kg folyadékhoz (B komponens), míg
nem kapunk homogén, ecsetelésre alkalmas
masszát. Az így elkészített massza használatra kész
ás 1 órán belül el kell használnunk. A hidroszigetelő anyag alkalmazása előtt a felületet meg kell
nedvesíteni. Az előkészített masszát merev, erőteljes
ecsettel kenjük, két ízben, keresztes ecsetmozdulatokkal. A második kenést rögtön végezzük amikor
az első réteg megkeményszik, de még nem teljesen
száraz. Olyan felületek esetében amelyek erősen ki
vannak téve a víz hatásának, lehetővé válik a 3 illetve
4 szeres alkalmazás. Amennyiben a két réteg kenése
között 24 óránál több idő múlik el, az előző réteget
könnyedén homokfújassuk meg. Minden egyes
réteg minimális vastagsága 0.7mm, a max. 2mm.
A sarkokat, csatornákat és cső áttöréseket szigetelő
szalaggal szigeteljük. Az szigetelt aljazatokon három
nap elmultával szabad járni. Csempéket 3-5 nap
múlva lehet rakni a réteg vastgságától és időjárási
körülményektől függően.
Anyagszükséglet: ≈1.8kg/m²/mm, az alap érdességétől és felszívódási képességétől, az alkalmazás
technikájától és módjától függően.

Tulajdonsága és rendeltetése: A HIDROMAX
Liquid Foil különleges polimer kötőanyagok
diszperzióján, gondosan válogatott vízlepergető
és víznemátengedő tulajdonságot fejlesztő
adalékanyagokon és különlegesen szelektált
agregált töltőanyagokon alapuló vízszigetelő
bevonat. A bevonat flexibilis, gyorsan száradó,
víznemátengedő membránt képez. Használatkész
és könnyen alkalmazható. Kül és beltéri használatra
használható, horizontális és vertkális felületeken,
mint pl. erkélyek, balkonok, és olyan helyiségekben, amelyek időként víz hatásának vannak kitéve:
konyhák, fürdőszobák, tus kabinok, nyilvános
toalettek és hasonló. Használható a padlófűtéses
rendszerekben is. Felvihető: betonra, cement
esztrich, cement malter, gipsz-karton lemezek, (csak
különlegesen szelektált adalékanyagok alapon
készült massza, nemesítve különleges adalékokkal.
Száraz A és folyékony B komponens képezi, melyek
összekeverésével pasztaszerű, ecsettel vagy fémsimítóval felvihető masszát kapunk. Réseket áthidaló
tulajdonsággal rendelkezik, kitűnően tapad ásványi
felületekre, alacsonyabb hőmérsékleten és nedves
körülményekben is alkalmazható. Betont és objektumokat védünk meg vele kapilláris nedvesség
megjelenésétől, gyenge nyomású víz behatolásától,
valamint olyan helyzetekben, amikor vízszigetelést
kell biztosítani a víz pozitív hidrosztatikus nyomásával syemben. Ajáljuk fürdőszobák, konyhák, leásott
falak,alagsorok, pincehelyiségek, alapszallagok, tárolók, erkélyek és balkonok szigetelésére.
Üzemi hőmérséklet: Optimális üzemi hőmérséklete
+10˚C-tól +30˚C-ig terjedhet.+5˚C-tól alacsonyabb
és +35˚C-ig magasabb hőmérsékleten, valamint erős
napon, szélben, ködben és esőben ne alkal-mazzuk.
A frissen felvitt felületeket, optimális feltélelek alatt
óvjuk meg a légköri hatásoktól műanyag fóliával 3-5
napig, illetve a befejező réteg kenéséig.
Anyagszükséglet: ≈2kg/m²/mm, az alap érdességétől és felszívódási képességétől, az alkalmazás
technikájától és módjától függően.
Szavatossági idő és tárolás: Az A komponens-12
hónap a csomagoláson kitűntetett gyártás dátumától számítva. Tároljuk jól lezárt és sértetlen csomagolásban, száraz és szellőztetett helyiségben. A
B-komponens-12 hónap a csomagoláson kitűntetett gyártás dátumától számítva. Tároljuk eredeti, jól
lezárt és sértetlen csomagolásban +5˚C-tól +25˚Cig terjedő hőmérsékleten, közvetlen napfénytől
mentes helyiségben.
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Tulajdonságok és rendeltetés: A HIDROMAX® 505
rugalmas, kétkomponensű, cementalapú, polimer,
vízszigetelő massza cementből, gondosan kiválasztott
töltőanyagból, víztaszító és vízzáró polimerekből készül
adalékanyagok hozzáadásával. Kétkomponensű: a
száraz A és a folyékony B komponens összekeverésével
pasztaszerű massza keletkezik, amelyet ecsettel lehet
felhordani. Épületek védelmére használható a kapilláris
nedvesség megjelenésekor, alacsony nyomású vízbehatolás esetén, valamint azokban a helyzetekben,
amikor vízzáró réteget kell biztosítani a víznyomás
ellen. Fürdőszobák, konyhák, talajszint alatti falrészek,
pince- és alagsori helyiségek, tartályok és medencék
vízszigetelésére. Padlófűtés esetén is alkalmazható.
Alkalmazás: A felhordási felület legyen: teherbíró,
tiszta, szilárd, pormentes, kicsapódó sóktól, zsíroktól és
egyéb szennyeződésektől mentes. A betonfelületeknek,
a cementrétegeknek és a vakolatnak legalább 28
naposnak kell lennie. A nagyobb mélyedéseket és a
sérült elemeket előzőleg ki kell simítani javítóhabarccsal,
betonnal vagy KERAMOL csemperagasztóval. Az 5kg (1
zsák) A komponenst lassanként, állandóan kevergetve
adja hozzá az 5 kg (1 zsák) B komponenshez (azaz
1:1 arányú keveréket kell készíteni), amíg ecsettel
felhordható, homogén masszát nem kap. A masszát
hagyja állni 10 percig, majd ismét keverje meg. Az így
előkészített masszát 1 órán belül használja fel. Mielőtt
felhordaná a vízszigetelő masszát, a felületet nedvesítse
be. Az elkészített masszát kemény, robusztus kefével
hordja fel a felületre, két rétegben, keresztirányban.
A második réteget az első réteg megszilárdulása
után, de még teljes száradása előtt hordja fel. Minden
következő réteget az előzőre keresztirányban hordja fel.
A jelentős vízbehatásnak kitett felületek esetében akár
3-4 réteg felhordására is szükség lehet. Ha a két réteg
felhordása között 24 óránál több idő telt el, az előző
réteget érdesíteni kell (pl. homokfúvással). A rétegek
együttes minimális rétegvastagsága 2mm, maximális
rétegvastagsága 5mm. A sarkokat, lefolyókat, le- és
felszálló vezetékeket szigetelőszalagokkal kell szigetelni.
A szigetelt felületek 3 nap múlva lesznek lépésállók.
Kerámiaburkolatot legalább 12 óra elteltével lehet
ráhelyezni a szigetelőréteg vastagságától és az időjárási
viszonyoktól függően.
Anyagigény: ≈1.2-1.4kg/m2 két rétegre, a felület
érdessége és porózussága, valamint a felhordás
technikájának és módjának függvényében.
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Hogy több információt kapjon tekintse meg a
termékek adatlapját!
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GÉPI HABARCSOK

MAXIMAL

®

Tulajdonságai és alkalmazási terület: A MAXIMAL
egy kész, mész-cement habarcs, beltéri tartófalfelületek gépi-és kézi vakolásához alkalmazható.
Minden típusú tégla-, gázbeton elemű-, beton-és
természetes kőfalnál alkalmazható.
Felhasználása: A felületnek száraznak, portalannak,
tisztának kell lennie, mentesnek mindennemű
zsiradéktól, más szennyező-és kevésbé köthető
anyagtól. A nagyobb egyenetlenségeket, lyukakat
és vezetékárkokat előbb ki kell javítani. A téglából
épült falaknál ahol a téglaközök mélyek és
szélesek, azokat a vakolás előtt be kell tömni. Az
így előkészített felületek alapozása szükséges.
A sima felületek alapozásához mindenekelőtt
ajánljuk a MAXIMAL Špric használatát, a másik
ajánlatunk pedig a MAXIKRIL Contact akril kötőhíd.
A nagy szívóképességű felületek alapozásához
használjanak MAXIKRIL Concentrate alapozót. A
habarcsot gépileg vigyék fel, majd közvetlenül
ez után azt gorombán simítsák el alumínium
H-léccel. A részleges száradást követően történik
a felesleges, többletanyag eltávolítása. A habarcs
“nyitása” aluminium T-léccel, vagy hálós kaparóval,
rajblival történik. A megmunkálást követően a
felület durva marad. A “nyitást” követően a felületet
meg kell nedvesíteni, majd szivacsos simitóval kell
megmunkálni, ezzel megkapja végső kinézetét. A
felület vastagsága legalább 1.5cm. Az egyenetlen
felületeknél, ahol a vakolatot vastagabban kell
felvinni, ezt rövid szünet után tegyék meg addig,
amíg az előző réteg még nem kötött meg.
Üzemi hőmérséklet: Az optimalis üzemi hőmérséklet +5°C-tól +25°C-ig, azzal, hogy mind levegőnek
mind a megmunkálandó falfelületnek ebbe a
hőmérsékleti tartományban kell lennie.
Fogyasztás: Sík felületeknél ≈14kg/m2, 10mmes vastagság eléréséhez.
Szavatossági idő, tárolás: A termék szavatossági
ideje 6 hónap a csomagoláson feltüntetett gyártási
időtől számítva. Tárolása az eredeti, jól lezárt és
sérülésmentes csomagolásban, száraz, szellős
helyiségben történjen.

MAXIMAL C

MAXIMAL S

Tulajdonságai és alkalmazási terület: A
MAXIMAL C egy kész cementhabarcs, bel-és
kültéri tartófalfelületek gépi-és kézi vakolásához
alkalmazható. Minden típusú tégla-, gázbeton
elemű-, beton-és természetes kőfalnál alkalmazható. Megnövekedett páratartalmű területekre
ajánlott: fürdőszoba, pincehelyiség...

Tulajdonságai és alkalmazási terület: A
MAXIMAL S kész, cement-mész habarcs, bel-és
kültéri tartófalfelületek gépi-és kézi vakolásához
alkalmazható. Minden típusú tégla-, gázbeton elemű-, beton-és természetes kőfalnál
alkalmazható.

®

Felhasználása: A felületnek száraznak, portalannak,
tisztának kell lennie, mentesnek mindennemű
zsiradéktól, más szennyező-és kevésbé köthető
anyagtól. A nagyobb egyenetlenségeket, lyukakat
és vezetékárkokat előbb ki kell javítani. A téglából
épült falaknál- ahol a téglaközök mélyek és
szélesek, azokat a vakolás előtt be kell tömni. Az
így előkészített felületek alapozása szükséges.
A sima felületek alapozásához mindenekelőtt
ajánljuk a MAXIMALŠpric használatát, a másik
ajánlatunk pedig a MAXIKRIL Contact akril kötőhíd.
A nagy szívóképességű felületek alapozásához
használjanak MAXIKRIL Concentrate alapozót. A
habarcsot gépileg vigyék fel, majd közvetlenül
ez után azt gorombán simítsák el alumínium
H-léccel. A részleges száradást követően történik
a felesleges, többletanyag eltávolítása. A habarcs
“nyitása” aluminium T-léccel, vagy hálós kaparóval,
rajblival történik. A megmunkálást követően a
felület durva marad. A “nyitást” követően a felületet
meg kell nedvesíteni, majd szivacsos simitóval
kell megmunkálni, ezzel megkapja a sima, végső
kinézetét. A felület vastagsága legalább 1.5cm.
Az egyenetlen felületeknél, ahol a vakolatot
vastagabban kell felvinni, ezt rövid szünet után
tegyék meg addig, amíg az előző réteg még nem
kötött meg.
Üzemi hőmérséklet: Az optimalis üzemi hőmérséklet +5°C-tól +25°C-ig, azzal, hogy mind levegőnek mind a megmunkálandó falfelületnek
ebbe a hőmérsékleti tartományban kell lennie.
Fogyasztás: Sík felületeknél ≈16kg/m2, 10mmes vastagság eléréséhez.
Szavatossági idő, tárolás: A termék szavatossági
ideje 6 hónap a csomagoláson feltüntetett gyártási
időtől számítva. Tárolása az eredeti, jól lezárt és
sérülésmentes csomagolásban, száraz, szellős
helyiségben történjen.
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Felhasználása: A felületnek száraznak, portalannak,
tisztának kell lennie, mentesnek mindennemű
zsiradéktól, más szennyező-és kevésbé köthető
anyagtól. A nagyobb egyenetlenségeket, lyukakat
és vezetékárkokat előbb ki kell javítani. A téglából
épült falaknál ahol a téglaközök mélyek és
szélesek, azokat a vakolás előtt be kell tömni. Az
így előkészített felületek alapozása szükséges.
A sima felületek alapozásához mindenekelőtt
ajánljuk a MAXIMALŠpric használatát, a másik
ajánlatunk pedig a MAXIKRIL Contact akril kötőhíd.
A nagy szívóképességű felületek alapozásához
használjanak MAXIKRIL Concentrate alapozót. A
habarcsot gépileg vigyék fel, majd közvetlenül
ez után azt gorombán simítsák el alumínium
H-léccel. A részleges száradást követően történik
a felesleges, többletanyag eltávolítása. A habarcs
“nyitása” aluminium T-léccel, vagy hálós kaparóval,
rajblival történik. A megmunkálást követően a
felület durva marad. A “nyitást” követően a felületet
meg kell nedvesíteni, majd szivacsos simitóval
kell megmunkálni, ezzel megkapja a sima, végső
kinézetét. A felület vastagsága legalább 1.5cm.
Az egyenetlen felületeknél, ahol a vakolatot
vastagabban kell felvinni, ezt rövid szünet után
tegyék meg addig, amíg az előző réteg még nem
kötött meg.
Üzemi hőmérséklet: Az optimalis üzemi hőmérséklet +5°C-tól +25°C-ig, azzal, hogy mind levegőnek mind a megmunkálandó falfelületnek
ebbe a hőmérsékleti tartományban kell lennie.
Fogyasztás: Sík felületeknél ≈14kg/m2, 10mmes vastagság eléréséhez.
Szavatossági idő, tárolás: A termék szavatossági
ideje 6 hónap a csomagoláson feltüntetett gyártási
időtől számítva. Tárolása az eredeti, jól lezárt és
sérülésmentes csomagolásban, száraz, szellős
helyiségben történjen.
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MAXIMAL G

MAXIMAL Špric

Tulajdonságai és alkalmazási terület: A MAXIMAL
C egy kész gipsz-mész habarcs, bel-és kültéri
tartófalfelületek gépi-és kézi vakolásához alkalmazható. Minden típusú tégla-, gázbeton elemű-,
beton-és természetes kőfalnál alkalmazható.

Tulajdonságai és alkalmazási terület: A
MAXIMAL Špric kötőanyag, kötőhíd gépiés kézi felvitelre. Használható mindenfajta
vakolandó felületre. Használatát különösen
ajánljuk a nagy szívóképességű, sima és kritikus
felületekre (beton-, tégla-, gázbeton elemű-,
kevert anyagú-, természetes kőfelület). A
MAXIMALŠpric használata elősegíti a vakolat
jobb tapadóképességét, kiegyenlíti az alap
felszívó képességét, és érdes felületet kapunk.
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Felhasználása: A felületnek száraznak, portalannak,
tisztának kell lennie, mentesnek mindennemű
zsiradéktól, más szennyező-és kevésbé köthető
anyagtól. A nagyobb egyenetlenségeket, lyukakat
és vezetékárkokat előbb ki kell javítani. A téglából
épült falaknál ahol a téglaközök mélyek és szélesek, azokat a vakolás előtt be kell tömni. Az így
előkészített felületek alapozása szükséges. A sima
felületek alapozásához mindenekelőtt ajánljuk a
MAXIMALŠpric használatát, a másik ajánlatunk
pedig a MAXIKRIL Contact akril kötőhíd. A nagy
szívóképességű felületek alapozásához használjanak
MAXIKRIL Concentrate alapozót. A habarcsot
gépileg vigyék fel, majd közvetlenül ez után azt
gorombán simítsák el alumínium H-léccel. Részleges
száradást követően következik az anyag eldolgozása.
Ezzel az eljárással az anyag véglegesen elosztódik,
és kiegyenlítődik. Az eldolgozást követően a felület
simítása, majd glettelése következik, így kapjuk
meg a végső, teljesen sima kinézetet. A minimális
anyagvastagság 8mm. Egyenetlen felületeknél, ahol
szükséges az anyag vastagabb felvétele, a felvitelt
két alkalommal végezzék. Az első réteg felvitele
gépileg történik, ezt úgy kell eldolgozni, hogy
még érdes maradjon, majd a száradást követően
felvihető a második réteg. A gépi felvivést követően
a tömlőt, a pumpát és a keverőt le kell tisztítani. Tilos
más anyagokkal való keverése.

®

Felhasználása: A felületnek száraznak, portalannak,
tisztának kell lennie, mentesnek mindennemű
zsiradéktól, más szennyező- és kevésbé köthető
anyagtól. A MAXIMAL Špric felhordását vakológéppel vagy kézi vakolóserpenyővel végezzük. A
kevert anyagú felületeknél a további repedések
megakadályozása ellen üvegszövethálót
szükséges alkalmazni. Az anyag felvitele előtt
ellenőrizni kell, hogy a téglaközök a falszinttel
egyenlően legyenek kitöltve. A MAXIMAL Špricet a
száraz felületre egyenlő takarórétegben szükséges
felvinni. A száradási idő legalább 2 nap.
Üzemi hőmérséklet: Az optimalis üzemi hőmérséklet +5°C-tól +25°C-ig, azzal, hogy mind levegőnek mind a megmunkálandó falfelületnek ebbe
a hőmérsékleti tartományban kell lennie.
Fogyasztás: ≈3kg/m².
Szavatossági idő, tárolás: A termék szavatossági
ideje 6 hónap a csomagoláson feltüntetett gyártási
időtől számítva. Tárolása az eredeti, jól lezárt és
sérülésmentes csomagolásban, száraz, szellős
helyiségben történjen.

Üzemi hőmérséklet: Az optimalis üzemi hőmérséklet +5°C-tól +25°C-ig, azzal, hogy mind levegőnek mind a megmunkálandó falfelületnek ebbe
a hőmérsékleti tartományban kell lennie.
Fogyasztás: Sík felületeknél ≈12kg/m2, 10mmes vastagság eléréséhez.
Szavatossági idő, tárolás: A termék szavatossági
ideje 6 hónap a csomagoláson feltüntetett gyártási
időtől számítva. Tárolása az eredeti, jól lezárt és
sérülésmentes csomagolásban, száraz, szellős
helyiségben történjen.
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A bálában
levő lemezek
mennyisége (db)

A bálában levő
egyenes élképzésű
lemezek felülete
(m²)

A bálában levő
egyenes élképzésű
lemezek térfogata
(m3)

A bálában levő
lépcsős élképzésű
lemezek felülete
(m²)

A bálában levő
lépcsős élképzésű
lemezek térfogata
(m3)

10 mm

50

25

0.25

-

-

20 mm

25

12.5

0.25

-

-

30 mm

16

8

0.24

-

-

40 mm

12

6

0.24

5.733

0.229

50 mm

10

5

0.25

4.777

0.239

60 mm

8

4

0.24

3.822

0.229

70 mm

7

3.5

0.245

3.344

0.234

80 mm

6

3

0.24

2.866

0.229

100 mm

5

2.5

0.25

2.389

0.239

110 mm

4

2

0.22

1.911

0.21

120 mm

4

2

0.24

1.911

0.229

140 mm

4

2

0.28

1.911

0.268

3

1.5

0.225

1.433

0.215

3

1.5

0.24

1.433

0.229

180 mm

3

1.5

0.27

1.433

0.258

190 mm

3

1.5

0.285

1.433

0.272

200 mm

3

1.5

0.3

1.433

0.287

210 mm

2

1

0.21

0.955

0.201

220 mm

2

1

0.22

0.955

0.21

230 mm

2

1

0.23

0.955

0.22

240 mm

2

1

0.24

0.955

0.229

250 mm

2

1

0.25

0.955

0.239

260 mm

2

1

0.26

0.955

0.248

270 mm

2

1

0.27

0.955

0.258

280 mm

2

1

0.28

0.955

0.268

300 mm

2

1

0.3

0.955

0.287

Lemezvastagság

150 mm
160 mm

Lemezhossz-és
szélesség

1000 mm x
500 mm

A csomagon levő
színjelölés

Hővezető képesség (λ)

M30

kék vonal

0.047 W/(m·K)

min. 30 kPa

MF60

kettő piros vonal

0.042 W/mK

min. 60 kPa

MF

piros vonal

0.039 W/mK

min. 80 kPa

zöld vonal

0.039 W/mK

sárga vonal

0.038 W/mK

M120

fekete vonal

0.036 W/mK

min. 120 kPa

M150

kettő fekete vonal

0.034 W/mK

min. 150 kPa

M200

lila vonal

0.033 W/mK

min. 200 kPa

Hungarocell típus

M90
M100

Harmonizált műszaki
paraméterek

EN 13163

Az említett lemezfelület a lemezek tapadófelületére vonatkozik.
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Tűzveszélyességi fok

Európai „E“ osztály, az
EN 13501-1 szabvány
értelmében

Nyomószilárdság

min. 90 kPa
min. 100 kPa

x

x

Maxitherm MF

x

x

Maxitherm M90

x

x

Ferde tető-tartógerendák között

Ferde tető-tartógerendák felett

Egyenes tető

TETŐ

Átjáró feletti
födémlemez

x

x*

Pince feletti
födémlemez

x

Maxitherm MF60

Talajszinti
födémlemez

x

Félemeleti
födémlemez

x

Befejező
födémlemez

Dilatációs rés

x

LEMEZ

Szélfogó
homlokzat

Maxitherm M30

Réteges falak
szigetelése

Belső felületek
szigetelése

Homlokzatok
szigetelése

FAL

HUNGAROCELL

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Maxitherm M100

x

x

x

x

x

Maxitherm M120

x

x

x

x

Maxitherm M150

x

x

x

x

x

Maxitherm M200

x

x

x

x

x

*Ezt a terméket a MAXIMA nem ajánlja beépíteni a MAXITHERM homlokzati rendszerekbe.

Húzószilárdság

Szakítószilárdság

min. 70 kPa

min. 60 kPa

min. 75 kPa

min. 110 kPa

min. 100 kPa

min. 140 kPa

min. 105 kPa

min. 150 kPa

min. 110 kPa

min. 160 kPa

min. 130 kPa

min. 170 kPa

min. 160 kPa

min. 180 kPa

min. 180 kPa

min. 200 kPa

Lemezhossz-és
szélesség

Lemezvastagság

Egyenes élképzésű
lemezek felülete

Lépcsős élképzésű
lemezek felülete

1000 x 500 mm

10-től 300 mm-ig

0.5 m²

0.4777 m²

Igény szerin a lemezek más méretben, de legfeljebb 4000mm x 1000mm méretben is elkészíthetők.
A lemezek 10-től 300mm-ig minden vastagságban gyárthatók mindaddig, míg a lemezvastagság mérete 10mm-re lekerekíthető.
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DEKORATÍV
VAKOLAT
HABARCS

25
kg

25
kg

25
kg
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ROLOAKRIL

®

Tulajdonsága és rendeltetése: A ROLOAKRIL
minőséges, akrilátokon alapuló dekoratív
habarcs. Fokozott tümörség és vízlepergető
képesség jellemzi. Jól tapad és jó páraátengedő.
Ellenálló a légköri és UV sugárzás hatásaira. Jól
tapad az alapra és nem ég. Kültéri és beltéri
ásványi falfelületek óvására és dekorációjára
szolgál. A homlokzatok hőszigetelésénél az
utolsó befejező réteget képezi. Fehér szinben
gyártjuk, de lehet szinezni a MAXIMUM rendszer
keretében, F jelzésű színezetekben.
Használati utasítás: A falak egyenleteseknek,
szárazaknak, tiszta, rozzant részektől menteseknek, portól, vízben oldható savaktól, zsiradéktól
és egyéb tapadástgátló piszoktól mentesnek kell
lenniük. A habarcsolt felületeket 28 napig szárítjuk, a végső erősítő ragasz réteget pedig 7 napig.
Mielőtt habarcsolnánk, kötelezően grundirozzuk
a felületeket. Az ujonnan habarcsolt és gyenge

COLORPLAST

®

Tulajdonsága és rendeltetése: A COLORPLAST
minőséges, akrilátokon és 2mm granulációs
szemcséken alapuló dekoratív mozaik. Ellenálló a légköri és UV sugárzás hatásaira. Jól tapad az alapra és nem ég. Kültéri és beltéri
ásványi falak óvására és dekorációjára szolgál.
A homlokzatok hőszigetelésénél az utolsó
befejező réteget képezi.
Használati utasítás: A falak egyenleteseknek,
szárazaknak, rozzant részektől mentesenek,
portól, vízben oldható savaktól, zsiradéktól és
egyéb tapadástgátló piszoktól menteseknak
kell lenniük. A habarcsolt felületeket 28 napig
szárítjuk, a végső erősítő ragasz réteget pedig 7
napig. Mielőtt habarcsolnánk, kötelezően grundirozzuk a felületeket. Az ujonnan habarcsolt és
gyenge hordozóképességű felületeknél a falakat
impregnáljuk MAXIKRIL Hidrosol alapozóval.
Miután a MAXIKRIL Hidrosol megszáradt, a végső

ROLOCEM

®

Tulajdonsága és rendeltetése: A ROLOCEM
cement mész száraz tipusú habarcs, kültéri
és beltéri falak megvédésére és dekorációjára
szolgál és a homlokzatok hőszigetelésénél
mint véső réteg. Felvihetjük azbesztcement,
gipszkarton és forgács lapokra. Jól tapad az
alapra és jó páraátengedő, tömör és kitartó a
különböző éghajlati területeken. Ellenálló a
légköri és UV sugárzás hatásaira.
Használati utasítás: A falak egyenleteseknek,
szárazaknak, tiszta, rozzant részektől menteseknek, portól, vízben oldható savaktól,
zsiradéktól és egyéb tapadást gátló piszoktól
menteseknek kell lenniük. A habarcsolt
felületeket 28 napig szárítjuk, a végső
erősítő ragasz réteget pedig 7 napig. Mielőtt
habarcsolnánk, kötelezően grundirozzuk
a felületeket. Az ujonnan habarcsolt és
gyenge hordozóképes felületeknél a falakat

hordozóképességű felületeknél a falakat impregnáljuk MAXIKRIL Hidrosol alapozóval. Miután a
MAXIKRIL Hidrosol megszáradt, a végső habarcs színéhez hasonló színű ROLOGRUND-ot
vigyünk fel. A ROLOAKRIL-t alkalmazása előtt
keverjük meg és ezzel készenáll a használatra.
A KÜLÖNBÖZŐ TÉTELŰ ÉS GYÁRTÁSI DÁTUMÚ
ROLOAKRIL-t OKVETLENÜL HOMOGENIZÁLJUK!
A homogenizálást úgy végezzük, hogy egy
nagyobb edényben megkeverjük egynéhány
kanna tartalmát. Mikor kb. egy kannányi homogenizált mennyiséget elfogyasztottunk, hozzáadunk egy újat és összekeverjük. Miután az alapozó megszáradt, végezhetjük a habarcsolást.
Acél vagy műanyag símítóval vigyük fel, a végső
megmunkálást pedig műanyag lapos simítóval.
Miután befejeztük a munkát rögtön mossuk le a
szerszámot vízzel.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál,

úgyszintén erős napon, szélben, ködben és
esőben ne használjuk. A frissen eldolgozott
felületeket optimális feltételek mellett óvjuk
meg a légköri hatásoktól legalább 24 órán át.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helyiségben.

Fogyasztás
1.5 mm

2.0 mm

Morzsikás

≈2.4 kg/m²

≈2.7 kg/m²

Símított

≈2.6 kg/m²

≈3.3 kg/m²

habarcs színéhez hasonló színű ROLOGRUNDot vigyünk fel, amivel meggátoljuk az árnyékok
megjelenését. A COLORPLAST-ot alkalmazása
előtt keverjük mindaddig mig nem jelenik meg az
első hab, ezzel készenáll a használatra. Kerüljük
a hosszantartó és intenzív keverést. Amennyiben nagyobb mennyiségű hab keletkezik,
hagyni kell a kannát állni 24 óra hosszáig, hogy
megszabaduljon a felesleges levegőtől, és csak
azután használjuk. A KÜLÖNBÖZŐ TÉTELŰ ÉS
GYÁRTÁSI IDEJŰ COLORPLAST-ot OKVETLENÜL
HOMOGENIZÁLJUK!A homogenizációt úgy végezzük, hogy egy nagyobb edényben megkeverjük az egynéhány kanna tartalmát. Mikor kb.
egy kannányi homogenizált mennyiséget
elfogyasztottunk, hozzáadunk egy új kannát és
összekeverjük. Miután az alapozó megszáradt,
végezhetjük a habarcsolást. Acél símítóval vigyük fel 3mm vastag rétegben. Acél simítóval
távolítsuk el a felesleges anyagot, simítsuk el, és
ezennel vigyázzunk, hogy a szemcsék közt ne

maradjon hézag. A simító tisztitásánál amikor
valamennyi anyagot visszatesszük a kannába,
időközben homogenizáljuk, nehogy a végső
bevonaton felesleg kötőanyag jelentkezzen.
Miután befejeztük a munkát rögtön mossuk le a
szerszámot vízzel.

impregnáljuk MAXIKRIL Hidrosol alapozóval.
Miután a MAXIKRIL Hidrosol megszáradt
ROLOGRUND-ot vigyünk fel. 25kg csomagolású
ROLOCEM terméket hozzáadunk 5.0-5.5l vízhez
és addig keverjük míg nem kapunk homogén
masszát csomó nélkül, de ne túlozzuk hogy ne
jelenjen meg a hab, mert problémát okozhat
mikor vigyük fel. Amennyiben ez megtörténik,
hagyjuk a masszát állni 15-20 percig, és ez után
használjuk. Azelkészített masszát használjuk
el 2 órán belül. A ROLOCEM tapasztását acél
vagy műanyag símítóval végezzük, miután az
alapozó megszáradt, a végső megmunkálást
pedig műanyag lapos simítóval. ROLOCEM
termékkel kezelt felületeket három hét elteltével
festhetjük. Miután befejeztük a munkát rögtön
mossuk le a szerszámot vízzel.

esőben ne használjuk. A frissen eldolgozott
felületeket optimális feltételek mellett óvjuk
meg a légköri hatásoktól legalább 24 órán át.

Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál,
úgyszintén erős napon, szélben, ködben és
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Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál,
úgyszintén erős napon, szélben, ködben és
esőben ne használjuk. A frissen eldolgozott
felületeket optimális feltételek mellett óvjuk
meg a légköri hatásoktól legalább 24 órán át.
Anyagszükséglet: Átlagban 4.5kg/m², 3mm
vastagságú réteg estében.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helyiségben.

Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 6
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban száraz és szellőztetett
helyiségben.

Fogyasztás
1.5 mm

2.0 mm

Morzsikás

≈2.5 kg/m²

≈3.1 kg/m²

Símított

≈2.6 kg/m²

≈3.3 kg/m²

DEKORATÍV
VAKOLAT
HABARCS

25
kg

25
kg

25
kg
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ROLOSIL SN
®

Tulajdonsága és rendeltetése: A ROLOSIL SN
minőséges, szilikon alapú dekoratív habarcs.
Magas szintű tömörség és jó páraátengedési
képesség jellemzi. Jól tapad a felületre és
hosszantartó magas szintű vízlepergető
tulajdonságot biztosít. Ellenálló a kültéri és
UV sugárzás hatásai szemben. A homlokzatok
hőszigetelésénél az utolsó befejező réteget
képezi. Fehér szinben gyártjuk, de lehet szinezni
a MAXIMUM szinező rendszer keretében, ST
jelzésű szinekben.
Használati utasítás: A falak egyenleteseknek,
szárazaknak, rozzant részektől menesek, vízben
oldható savaktól, zsiradéktól és egyéb piszoktól
amelyek gátolhatják a jó tapadást, menteseknek
kell lenniük. A vakolt felületeket 28 napig
szárítjuk, a végső erősítő ragasz réteget pedig
7 napig. Mielőtt habarcsolnánk, kötelezően

ROLOSIL ST
®

Tulajdonsága és rendeltetése: A ROLOSIL ST
minőséges, szilikát alapú dekoratív habarcs.
Magas szintű tömörség és jó páraátengedő
képesség jellemzi. Ellenálló a légköri és UV
sugárzás hatásaira. Jól tapad az alapra és nem
ég. Kültéri és beltéri ásványi falak óvására
és dekorációjára szolgál. A homlokzatok
hőszigetelésénél az utolsó befejező réteget
képezi. Fehér szinben gyártjuk, de lehet szinezni
a MAXIMUM rendszer keretében, ST jelzésű
színezetekben.
Használati utasítás: A falak egyenleteseknek,
szárazaknak, tisztának, rozzant részektől
mentesnek, portól vízben oldható savaktól,
zsiradéktól és egyéb tapadógátló piszoktól
tisztáknak kell lenniük. A habarcsolt felületeket
28 napig szárítjuk, a végső erősítő ragasz
réteget pedig 7 napig. Mielőtt habarcsolnánk,

NANOTEX

®

Tulajdonsága és rendeltetése: A NANOTEX
minőséges, összetett kötőanyagokon alapuló
dekoratív habarcs. Kitűnő tapadó tulajdonsággal
rendelkezik, kiváló páraátengedő képességgel,
tömörséggel, ellenálló a piszokra és fokozott a
vízlepergető készsége. Ellenálló a légköri és UV
sugárzás hatásaira. Kültéri és beltéri ásványi falak
óvására és dekorációjára szolgál. A homlokzatok
hőszigetelésénél az utolsó befejező réteget
képezi. Fehér színben gyártjuk, de lehet szinezni
a MAXIMUM rendszer keretében, F jelzésű
színezetekben.
Használati utasítás: A falak egyenleteseknek,
szárazaknak, tisztáknak, rozzant részektől mentesenek, portól, vízben oldható savaktól, zsiradéktól és egyéb piszoktól amelyek gátolhatják a
jó tapadást. A habarcsolt felületeket 28 napig
szárítjuk, a végső erősítő ragasz réteget pedig 7

grundirozzuk a felületeket ROLOGRUND
SN goromba szilikon alapozóval, amelyet
megközelítően szinezzünk a befejező habarcs
szinével hasonlóan. A ROLOSIL SN terméket
elkeverjük és ezzel használatkész. A MAXIMIX
RENSZER KERETÉBEN SZINEZETT ROLOSIL SN-t
ÉS A KÜLÖNBÖZŐ TÉTELŰ ÉS GYÁRTÁSI IDEJŰ
ROLOSIL SN-t OKVETLENÜL HOMOGENIZÁLJUK!
A homogenizációt úgy végezzük, hogy egy
nagyobb edényben megkeverjük az egynéhány
kanna tartalmát. Mikor kb. egy kannányi
homogenizált mennyiséget elfogyasztunk,
hozzáadunk egy újat kanna habarcsot és
összekeverjük. Miután az alapozó megszáradt,
végezhetjük a vakolást. A habarcsot acél
vagy műanyag símítóval vigyük fel, a végső
munkálatokat pedig műanyag lapos simítóval
végezzük. Miután befejeztük a munkát rögtön
mossuk le a szerszámot vízzel.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi

kötelezően grundirozzuk a felületeket
ROLOGRUND ST goromba szilikátus alapozóval,
amelyet megközelítően hasonló színre szineztünk a végső habarcs szinével. A ROLOSIL ST
terméket megkeverjük és ezzel használatkész.
A MAXIMIX RENSZER KERETÉBEN SZINEZETT
ROLOSIL ST-t ÉS A KÜLÖNBÖZŐ TÉTELŰ ÉS
GYÁRTÁSI DÁTUMÚ ROLOSIL ST-t OKVETLENÜL
HOMOGENIZÁLJUK! A homogenizációt úgy
végezzük, hogy egy nagyobb edényben
megkeverjük az egynéhány kanna tartalmát.
Mikor kb. egy kannányi homogenizált mennyiséget elfogyasztunk, hozzáadunk egy újat és
összekeverjük. Miután az alapozó megszáradt,
végezhetjük a habarcsolást. A habarcsot acél
vagy műanyag símítóval vigyük fel, a végső
munkálatokat pedig műanyag lapos simítóval
végezzük. Miután befejeztük a munkát rögtön
mossuk le a szerszámot vízzel.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi

napig. Mielőtt habarcsolnánk, kötelezően grundirozzuk a felületeket. Az ujonnan habarcsolt és
gyenge hordozóképességű felületeknél a falakat
impregnáljuk MAXIKRIL Hidrosol alapozóval.
Miután a MAXIKRIL Hidrosol megszáradt, a végső
habarcs színéhez hasonló színű ROLOGRUND-ot
vigyünk fel, illetve ROLOGRUND ST-t, ha hőszigetelő anyagként kőzetgyapotot használunk.
A NANOTEX-et alkalmazása előtt keverjük meg,
ezzel készenáll a használatra. A KÜLÖNBÖZŐ
TÉTELŰ ÉS GYÁRTÁSI IDEJŰ NANOTEX-et OKVETLENÜL HOMOGENIZÁLJUK!A homogenizációt
úgy végezzük, hogy egy nagyobb edényben
megkeverjük egynéhány kanna tartalmát. Mikor
kb. egy kannányi homogenizált mennyiséget
elfogyasztottunk, hozzáadunk egy újat és összekeverjük.Miután az alapozó megszáradt, végezhetjük a habarcsolást. Acél vagy műanyag símítóval
vagy vigyük fel, a végső megmunkálást műanyag
lapos simítóval végezzük. Miután befejeztük a
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hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig. Alacsonyabb
hőmérsékleten +5˚C-nál, úgyszintén erős
napon, szélben, ködben és esőben ne használjuk. A frissen eldolgozott felületeket optimális
feltételek mellett óvjuk meg a külhatásoktól
legalább 24 órán át.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helyiségben.

Fogyasztás
1.5 mm

2.0 mm

Morzsikás

≈2.6 kg/m²

≈3.0kg/m²

Símított

≈2.9 kg/m²

≈3.3 kg/m²

hőmérséklet +10˚C-tól +25˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +8˚C-nál, úgyszintén erős napon, szélben, ködben és esőben
ne használjuk. A frissen eldolgozott felületeket
optimális feltételek mellett óvjuk meg a légköri
hatásoktól legalább 48 órán át.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helységben. A gyerekektől tartsuk távol.

Fogyasztás
1.5 mm

2.0 mm

Morzsikás

≈2.7 kg/m²

≈3.0kg/m²

Símított

≈2.9 kg/m²

≈3.3 kg/m²

munkát rögtön mossuk le a szerszámot vízzel.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +25˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál,
úgyszintén erős napon, szélben, ködben és
esőben ne használjuk. A frissen eldolgozott
felületeket optimális feltételek mellett óvjuk
meg a légköri hatásoktól legalább 24 órán át.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap. Tároljuk eredeti, jól lezárt és sértetlen
csomagolásban +5˚C-tól +25˚C-ig terjedő
hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes
helyiségben.
Fogyasztás
1.5 mm

2.0 mm

Morzsikás

≈2.4 kg/m²

≈2.7kg/m²

Símított

≈2.6 kg/m²

≈3.3 kg/m²

HŐSZIGETELŐ RENDSZER
RAGASZTÓK

STIROMOL Bazni

STIROMOL Thermo STIROMOL Elastic

Tulajdonsága és rendeltetése: A STIROMOL
Bazni egykomponensú száraz tipusú építőipari
hidraulikus és szintetikus kötőanyagból készített
ragasztó, styropor ragasztására szolgál ásványi
felületekre.

Tulajdonsága és rendeltetése: A STIROMOL
Thermo egykomponensú, elasztikus száraz
tipusú építőipari hidraulikus és szintetikus
kötőanyagból készített ragasztó, szpeciális
adalékokkal gazdagítva. Styropor ragasztására
szolgál minden fajta ásványi alapra, valamint
erősítő rétegként szolgál az EPS lemezeken.

®

Használati utasítás: 25kg csomagolású
STIROMOL Bazni-t hozzáadunk 5.5-6l vízhez és
addig keverjük míg homogén és csomó nélküli
masszáé nem válik. Megvárunk 10 percet és
újra intenziven megkeverjük. Az így elkészített
massza készen áll a beépítésre és 2 órán belül
el kell használni. A STIROMOL Bazni ragasztót
rákenjük a hőszigetelő lemezekre (min. 40%
fedettség) és nyomással ráragasztjuk a szilárd és
tiszta alapra.Ajánljuk a felragasztott hőszigetelő
lemezek tiplizését 2-3 nap elteltével (6 darab/m²).
Figyelmeztetés: A STIROMOL Bazni ragasztót
csak styropor lemezek ragasztására használjuk
Ezt a terméket ne használjuk hálóerősítésre sem
befejezőrétegként.
Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig. Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál, úgyszintén erős napon,
szélben, ködben és esőben ne használjuk. A
frissen eldolgozott felületeket óvjuk meg a
külhatásoktól legalább 24 órán át.
Fogyasztás: Kezdve 3.5kg/m², a fal felületétől
függően.
Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 6 hónap.
Tároljuk jól lezárt és sértetlen csomagolásban
száraz és szellőztetett helyiségben.

®

®

Tulajdonsága és rendeltetése: A STIROMOL
Elastic egykomponensú, rendkivül elasztikus
száraz tipusú építőipari hidraulikus és szintetikus
kötőanyagból készített ragasztó, szpeciális
adalékokkal gazdagítva.

Használati utasítás: 25kg csomagolású STIROMOL
Thermo terméket hozzáadunk 6-6.5l vízhez és
addig keverjük míg homogén és csomó nélküli
masszáé nem válik. Megvárunk 10 percet és
újra intenziven megkeverjük. bAz így elkészített
massza készen áll a beépítésre és 2 órán belül
el kell használni. A STIROMOL Thermo ragasztót
rákenjük a hőszigetelő lemezek szélére és
közepére 3-6 pontban (min. 40% fedettség), és
nyomással ráragasztjuk a szilárd és tiszta alapra.
Ajánljuk a felragasztott hőszigetelő lemezek
tiplizését 2-3 nap elteltével (6 darab/m²). Az
erősítő háló felrakását úgy végezzük, hogy belenyomkodjuk a 2-3mm vastagságú STIROMOL
Thermo ragasztóba 10cm-es hajtogatással,
ezután pedig az egész felületet kisímitjuk
STIROMOL Thermo ragasztóval.

Használati utasítás: 25kg csomagolású
STIROMOL Elastic terméket hozzáadunk 6-6.5l
vízhez és addig keverjük míg homogén és
csomó nélküli masszáé nem válik. Megvárunk
10 percet és újra intenziven megkeverjük. Az
így elkészített massza készen áll a beépítésre
és 2 órán belül el kell használni. A STIROMOL
Elastic ragasztót rákenjük a hőszigetelő
lemezek közepére 3-6 pontban (min. 40%
fedettség). A kőzetgyapot lemezek felületét
teljes egészben kenjük le fogas símítóval. A
lemezeket nyomással ráragasztjuk a szilárd és
tiszta alapra. Ajáljuk a felragasztott hőszigetelő
lemezek tiplizését 2-3 nap elteltével (6 darab/
m²). Az erősítő háló felrakását úgy végezzük,
hogy belenyomkodjuk a 2-3mm vastagságú
STIROMOL Elastic ragasztóba 10cm-es
hajtogatással, ezután pedig az egész felületet
kisímitjuk STIROMOL Elastik-al.

Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál, úgyszintén erős napon, szélben, ködben és esőben ne
használjuk. A frissen eldolgozott felületeket óvjuk
meg a külhatásoktól legalább 24 órán át.

Üzemi hőmérséklet: Az optimális üzemi
hőmérséklet +10˚C-tól +30˚C-ig terjed.
Alacsonyabb hőmérsékleten +5˚C-nál, úgyszintén erős napon, szélben, ködben és esőben
ne használjuk. A frissen eldolgozott felületeket
óvjuk meg a külhatásoktól legalább 24 órán át.

Fogyasztás: Ragasztásra 3.5-5kg/m²/4-5kg/m²
erősítésre.

Anyagszükséglet: Ragasztásra 3.5-5kg/m²/45kg/m² (EPS); 6-7kg/m² (MV) erősítésre.

Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 6 hónap.
Tároljuk jól lezárt és sértetlen csomagolásban
száraz és szellőztetett helyiségben.

Szavatossági idő és tárolás: A csomagoláson
feltüntetett gyártási dátumtól számított 6 hónap.
Tároljuk jól lezárt és sértetlen csomagolásban
száraz és szellőztetett helyiségben.

25

25

25

kg
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MAXITHERM Standard
®

A MAXITHERM Standard tradicionális sztiropor ETICS rendszert képez (EPS-habosított polisztirol).
Termoszigetelő rendszer beépítésére szolgál új és meglévő objektumokra. Alkalmazható minden
olyan objektumon amelyiken energetikai megtakarítást szándékozunk megvalósítani kedvező áron, a
megbízható és minőséges ETICS rendszerrel.
Tulajdonságai: megbízható termoszigetelés; kiegészítő alga és penészvédelem; fokozott
ellenállóképesség a piszkolásra; páraátengedő és vízlepergető; ellenálló a külhatásokra és UV
sugárzásra; a szinek idők eltetével sem fakulnak; rendkivüli gazdag árnyalatkinálat.

a

hőszigetelő anyagok

b

üvegszálas háló

c

tiplik

MAXITHERM STANDARD
Homlokzati hőszigetelő rendszer styroporral
1
2
3

STIROMOL Thermo
styropor ragasztó és erősítő

1
2
3

STIROMOL Elastic
kőzetgyapot, EPS, grafitos styropor és
hálómegerősítő ragasztó

4

ROLOGRUND
goromba akril
alapbevonat

5

ROLOAKRIL
akril dekorativ
habarcs

ROLOGRUND SN
goromba szilikon
alapbevonat

ROLOSIL SN
szilikon dekoratív
habarcs

ROLOGRUND
goromba akril
alapbevonat

NANOTEX
nano-szilikát
dekoratív habarcs
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MAXITHERM Super

MAXITHERM Premium

A MAXITHERM Super az ETICS rendszer újabb, Neoporral gazdagított
generációját képezi, expandirozott polisztirol grafittal adalékozva. A
grafittal adalékozott sztiropor csökkentett hővezetőképességének
köszönhetően, 20%-os kisebb vastagsággal a „fehér” expandírozott
polisztirolhoz hasonlítva, ugyan olyan hőszigetelő hatást ér el.
Tulajdonságai: kitűnő hőszigetelő; kiegészítő alga és penészvédelem,
fokozott ellenálóképesség a szenyezés iránt; páraátengedő és vízlepergető; ellenálló a külhatásokra és UV sugárzásra; a színek idők elteltével sem
fakulnak; rendkivüli gazdag árnyalatkinálat.

A MAXITHERM Premium kiemelt, kőzetgyapottal gyártott ETICS rendszert
képez. Ezt a rendszert kiemelt hő és hangszigetelő tulajdonság jelképez,
valamint magas páraátengedő képesség. Mivel a kőzetgyapot nem ég,
MAXITHERM Premium homlokzati rendszer beépítésével igen hozzájárul a
tűzveszélytől védett biztonsághoz.
Jellegzetességei: Kivételes hő és hangszigetelő; pótvédélem az algák és
gombák ellen; magas szintű ellenállóképes a piszkolódással szemben;
magas szintű páraátengedő és vízlepergető képesség; ellenálló a külhatásokra és UV sugárzásra; a színek idők elteltével sem fakulnak; rendkivüli
gazdag árnyalatkinálat.

®

a

®

b

hőszigetelő anyagok

c

üvegszálas háló

MAXITHERM SUPER
Homlokzati hőszigetelő rendszer neoporral

tiplik

MAXITHERM PREMIUM
Homlokzati hőszigetelő rendszer kőzetgyapottal

1
2
3

STIROMOL Elastic
kőzetgyapot, EPS, grafitos styropor és hálómegerősítő ragasztó

1
2
3

STIROMOL Elastic
kőzetgyapot, EPS, grafitos styropor és hálómegerősítő ragasztó

4

ROLOGRUND
goromba akril
alapbevonat

4

ROLOGRUND ST
goromba szilikátos
alapozó

5

ROLOAKRIL
akril dekorativ
habarcs

5

ROLOSIL ST
szilikátos dekoratív
habarcs

ROLOGRUND SN
goromba szilikon
alapbevonat

ROLOSIL SN
szilikon dekoratív
habarcs

ROLOGRUND SN
goromba szilikon
alapbevonat

ROLOSIL SN
szilikon dekoratív
habarcs

ROLOGRUND
goromba akril
alapbevonat

NANOTEX
nano-szilikát dekoratív
habarcs

ROLOGRUND ST
goromba szilikátos
alapozó

NANOTEX
nano-szilikát
dekoratív habarcs
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MAXITHERM Strong
®

A MAXITHERM Strong kiemelt, stirodurral gyártott ETICS rendszert képez (XPS-extrudált polisztirol).
Kiemelt szintű ellenállóképességel rendelkezik a mechanikai megterhelésekkel szemben, vízlepergető és
hőszigetelő. Szilárdsága és vízlepergető tulajdonsága miatt ajánlatos a használata a házszegélyeknél.
Jellegzetességei: Megbízható hőszigetelő; pótvédélem az algák és gombák ellen; magas szintű ellenállóképesség a piszkolódással szemben; ellenálló a külhatásokra és UV sugárzásra; a színek idők
elteltével sem fakulnak; rendkivüli gazdag árnyalatkinálat.

a

hőszigetelő anyagok

b

üvegszálas háló

c

MAXITHERM STRONG
Homlokzati hőszigetelő rendszer styrodurral (XPS)
1
2
3

STIROMOL Elastic
kőzetgyapot, EPS, grafitos styropor és hálómegerősítő ragasztó

4

ROLOGRUND
goromba akril
alapbevonat

5

COLORPLAST
akril márványmozaik

ROLOGRUND SN
goromba szilikon
alapbevonat

ROLOSIL SN
szilikon dekoratív
habarcs

ROLOGRUND
goromba akril
alapbevonat

ROLOAKRIL
akril dekorativ
habarcs
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MAXIMA d.o.o. Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Szerbia T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029 E prodaja@maxima.rs
E info@maximapaints.com www.maximapaints.rs
ELOSZTÓ KÖZPONT BELGRÁD Obrenovački drum 25, 11 000 Belgrád E dcbeograd@maxima.rs
T +381 (0)11 357 20 49 T/F +381 (0)11 355 13 66
ELOSZTÓ KÖZPONT NIŠ Starine Novaka 7, 18 000 Niš E dcnis@maxima.rs T/F +381 (0)18 42 62 693
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