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Termoizolační nátěr THERMOMAX EXTRA.  
 Maximálně eliminuje možnost vzniku plísní. 

 Výrazně snižuje tepelné ztráty budov. 

 Výsledkem je úspora nákladů na vytápění a chlazení objektů budov. 

 Výrobek je určen pro vnitřní a venkovní použití. 

Příprava výrobku: THERMOMAX výrobky jsou ředitelné vodou. V dodávaném stavu je 

THERMOMAX EXTRA vhodný pro stěrkování. Při smíchání 4 dílů hmoty a 1 díl vody dostaneme 

konzistenci vhodnou pro stříkání. Při smíchání 3 dílů hmoty na 1 díl vody máme ředění vhodné 

pro natírání, štětkou nebo válečkem.THERMOMAX hmotu je možné tónovat do jakéhokoliv 

odstínu přidáním vodou ředitelných tónovacích barev – maximálně však do 10% hmotnosti. 

Barvu rozmícháváme při malých otáčkách. Preferovaným způsobem realizace povlaku je 

stěrkování. Nástřik (ředění 4:1 dílu vody) provádíme stříkací pistolí (průměr trysky 3-4 mm). Je 

žádoucí používat provozní přetlak pistole o hodnotě 5 bar (údaj na manometru). Vyšší hodnota 

tlaku by mohla způsobit poškození struktury použitého plniva a zhoršení deklarovaných 

vlastností. 

Návod k aplikaci: Výrobek je na bázi silikonů. Použití je na vnitřní a vnější omítky. Aplikovat 

na vyzrálý, soudržný, suchý, podklad bez prasklin. Nepoužívat na nevyzrálé a nesoudržné či 

neočištěné omítky a nesavé podklady. Na připravený podklad naneste penetrační nátěr 

THERMOWELL. Po zaschnutí nanášejte válečkem, štětcem nebo stříkáním vlastní 

„Termoizolační nátěr THERMOWELL“ ve 2 – 3 vrstvách. Doba schnutí mez aplikací jednotlivých 

vrstev je cca 4 – 8 hod. dle okolní teploty a relativní vlhkosti okolního vzduchu. Před použitím 

řádně hmotu promíchejte. 

Nářadí hned po použití opláchněte čistou vodou. Pracovní teplota je +5 - +30
o
C. 

Nedoporučujeme práci provádět na přímém slunci, či dešti. 

Spotřeba:  Běžně 0,4 kg/m
2 
, může se měnit dle hrubosti, savosti a typu podkladu. 

Skladování: Skladujte při teplotě +5 
o
C až 25 

o
C. Chraňte před mrazem. Likvidovat jako 

stavební odpad. Uchovávejte mimo dosah dětí. Hmota je nehořlavá. 

Bezpečnost a ochrana zdraví: Používejte ochranný oděv, rukavice a brýle. Zasaženou 

pokožku umyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při zasažení očí důkladně 

vypláchněte vodou a vyhledejte lékařské ošetření. Výrobek odpovídá směrnici EP a 

R2004/42/ES, obsah VOC je max. 10 g/l. 

Aplikace na starší minerální, vápenné podklady:  

 silně znečistěné podklady očistit vodou se zředěným saponátem, případně tlakovou vodou 

 nesoudržné nátěry opatřit vhodným penetračním nátěrem, např. „Penetrační nátěr 

THERMOWELL“ 

 lakované, olejové a glazurované nátěry odstranit odstraňovačem nátěru, mechanickým 

očistěním a tlakovou vodou apod. 

 


