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Maxi facade 

Fasádní barva ve vodní fázi 

  

Použití • Ochrana a dekorace fasád  
• Nové podklady a renovace  

Vlastnosti • Vhodný pro hladké a hrubé podklady v dobrém stavu  

• Dobrá kryvost 

• Mikroporézní 
• Ochrana nátěru jako preventivní opatření proti řasám a plísním  

Specifikace 

Hustota 1,50 kg / l 

Suchý extrakt • Podle objemu: 41 %  

• Podle hmotnosti: 61 %  

VOC Mezní hodnota EU pro tento produkt (kat. A / c): 40g / 
L (2010). Tento produkt obsahuje maximálně 39 g.L. 

Stupeň lesku Matný, jemně strukturovaný (< 4 pod 60°) 

Vydatnost 7 m 2 / l / vrstvu, v závislosti na povrchu podkladu a způsobu aplikace 

Doba schnutí 
(při 20 ° C a 65% relativní 
vlhkosti) 

• Suché : 30 minut                             

• Přetíratelné : 2 hodiny                

Odstín • Bílá. 

• Dle vzorkovníkuTOTEM FACADE . 

Balení 15L 

Uchování • 24 měsíců v originálním balení 
• Chraňte před mrazem a teplem  
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Maxi facade 
  

Aplikace 

Ředění • Štětec, váleček: v závislosti na pórovitosti podkladu: ředění 5% vody 
v objemu.   

Příprava produktu • Podklad musí být suchý, soudržný, bez drolivých částí nečistot a vrstev s 
účinkem separace (prach a sprašující částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů, 
apod.). Povrch nesmí být zmrzlý a vodoodpudivý. Nátěr na novou omítku a podklad 
na bázi hydraulických pojiv musí být dostatečně vyzrálý.  

Aplikační materiál • Štětec, váleček    

Čištění nástrojů Voda. 

Aplikační systém 
Podle DTU 59.1 bude nutné počítat s prací základního nátěru v závislosti na požadovaném stavu dokončení 
Podklad Nenatřené Natřené ve fázi 

Drolivé Nedrolivé Vodní Rozpouštědla 

Penetrace 
1 vrstva TOL-FIX nebo 
TOL-FACADE PLIOLITE 
* 
zředěný na 5% 

1 vrstva ELASTOFIX PIGMENTE 1 vrstva TOL-FIX 
nebo ELASTOFIX 

PIGMENTE 

První vrstva 1 vrstva MAXI FACADE zředěná 5% vodou 

Druhá vrstva 1 vrstva čistého MAXI FACADE 

Viz příslušné technické listy 
* Pokud musí být zabarvena, může být zabarvena pouze do nesprávného odstínu, což odpovídá pastelovému odstínu. 

  
Opatření pro použití • Důrazně doporučujeme použít fixační prostředek (Tol-Fix nebo Elastofix 

Pigmented).  

  

Zdraví a bezpečnost • Produkt není klasifikován jako nebezpečný.  

• Viz. Bezpečnostní list  
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