
Nie ma jednego, „jedynie słusznego” rozwiązania, najlepsze−
go pod każdym względem. Każdy typ elewacji może być źró−
dłem satysfakcji, tak jak i... kłopotów. Dlatego warto świadomie
sięgać do sprawdzonych rozwiązań, unikając przypadkowych
„okazji”. Wybierając technologię dobrze jest porównać – oprócz
cen zakupu materiałów – koszty wykonania, a także późniejsze
wydatki związane z eksploatacją (czyszczeniem, malowaniem,
czy naprawami). Firma maxit (dawniej Optiroc) oferuje gotowe
systemy współpracujących ze sobą, uzupełniających się produk−
tów i technologii: począwszy od konstrukcji (stanu surowego) bu−
dynku, poprzez wykończenia wewnętrzne, aż do elewacji. Wie−
loletnie doświadczenie z wielu krajów Europy, w tym sąsiedniej
Skandynawii i Niemiec, gdzie klimat weryfikuje technologie
i materiały elewacyjne, a klienci są bardzo wymagający, daje
firmie maxit podstawy do oferowania również w Polsce rozwią−
zań „bezkompromisowych”. 

Systemy ociepleń maxit, na wełnie mineralnej lub styropianie,
dają wiele możliwości wyboru. Bazują na wysokiej jakości kle−
jach do mocowania izolacji termicznej i zaprawach klejowo
szpachlowych (do przyklejania izolacji oraz wykonywania war−
stwy zbrojonej siatką). Na szczególną uwagę zasługują dwie
z nich: maxit Serpo 410 – o wysokiej elastyczności i wytrzyma−
łości, wzmocniona dodatkowo włóknami polipropylenowymi,
oraz maxit multi 290 – biała. Ta ostatnia, z racji swoich właści−
wości, jest rekomendowana jako podkład pod jasne tynki struk−
turalne i farby; często stosowana jest również do renowacji ele−
wacji. 

Najbardziej popularny system maxit VWS – na styropianie
– z wykończeniem kolorowymi tynkami szlachetnymi zawierają−
cymi kruszywo marmurowe (wielu producentów stosuje tańsze
kruszywo dolomitowe): akrylowym – maxit Spektra, silikatowym
– maxit sil, ew. silikonowym maxit silco, lub mineralno−polimero−
wym – maxit kolor plus. Dostępne dla tych tynków struktury to
baranek i kornik, a dla maxit kolor plus także faktura rustykalna.
Tynki „mokre” zawierają dodatki algo− i grzybobójcze. 

Przyjazny i nowoczesny system maxit WM – na wełnie mine−
ralnej – adresowany do klientów, dla których ważna jest dyfu−
zyjność ścian, czyli najprościej mówiąc – dobry mikroklimat
w domu. Doskonała relacja jakości, parametrów i ceny! Wykoń−
czenie to najczęściej tynk mineralno−polimerowy maxit kolor plus
pomalowany wyrównującą farbą elewacyjną – maxit EG Farbe,
lub silikonową – maxit Silikonharzfarbe, bądź tynk silikatowy
maxit sil. System maxit WM stosowany jest również do izolacji
termicznej i akustycznej stropów garaży.

„Rozwojowy” system z zastosowaniem białej zaprawy klejo−
wo−szpachlowej maxit multi 290 w warstwie zbrojonej siatką.
Tworzy ona doskonały podkład, szczególnie pod jasne tynki
strukturalne lub farby elewacyjne o delikatnych odcieniach, po−
zwalając na wyeksponowanie szlachetnej struktury tynku lub far−
by. Jednocześnie maxit multi 290 to materiał, który – do czasu
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podjęcia decyzji o sposobie wykończenia elewacji – może pełnić
rolę białego tynku nawierzchniowego o strukturze drobnego
„baranka”.

Uzupełnieniem powyższych rozwiązań są farby elewacyjne:
wcześniej wspomniane maxit EG Farbe i maxit Silikonharzfarbe,
oraz silikatowa – maxit Silikatfarbe i mikrosilikonowa z efektem
„samooczyszczania się” elewacji – maxit micro Silikonharzfarbe.
Wysokiej jakości pigmenty gwarantują wysoką odporność na pro−
mieniowanie UV – kolory na elewacji są trwałe i odpowiednio na−
sycone. 

System ociepleń to tylko jedna z możliwości wykończenia elewa−
cji w technologii maxit. Można zdecydować się na tradycyjną fasa−
dę tynkowaną – kilka wariantów do wyboru – lub wybrać elewację
z cegieł, przez wiele osób uważaną za najpiękniejszą i najtrwalszą.
I w tym zakresie maxit ma do zaoferowania bardzo dobre produk−
ty – kolorowe zaprawy do murowania oraz spoinowania cegieł klin−
kierowych i elewacyjnych, zawierające tras oraz inne dodatki za−
pobiegające powstawaniu wykwitów. Oferta maxit to także tynki re−
nowacyjne na mury stare, zasolone i zawilgocone, stosowane m.in.
w obiektach o wysokiej wartości historycznej. Tynki te mają certyfi−
kat WTA. 

jak budować to

Naukowcy z maxit (dawniej Optiroc) opracowali recepturę tynku
o unikalnych właściwościach. Wykorzystując światło, maxit airfresh
rozkłada organiczne cząsteczki zanieczyszczeń aż do dwutlenku
węgla i pary wodnej, doskonale oczyszczając powietrze w po−
mieszczeniach. To kolejny rewolucyjny wkład firmy w postęp tech−
nologii budowlanych.

Powszechnie wiadomo o wzroście zanieczyszczenia powietrza at−
mosferycznego (spaliny, smog, itd.), tymczasem, także wewnątrz bu−
dynków stężenie substancji szkodliwych często znacznie przekracza
dopuszczalne normy. Zazwyczaj nie zwracamy na to uwagi, dopiero
uporczywe bóle głowy, zmęczenie i swędzenie oczu wywołane obec−
nością formaldehydów lub amoniaku (w lotnej postaci), każą nam za−
stanowić się nad jakością powietrza, którym oddychamy w pomiesz−
czeniach biurowych czy mieszkaniu. Syndrom „chorego budynku” to
określenie doskonale znane specjalistom zajmującym się analizą po−
wietrza wewnątrz obiektów. 

maxit airfresh to pierwszy na świecie tynk mineralny, który pod
wpływem światła dziennego lub sztucznego (o zbliżonym „wid−
mie”), wykorzystując reakcję fotokatalityczną, usuwa z powietrza
substancje szkodliwe – wydzielane przez niektóre materiały budow−
lane, meble (np. formaldehydy, związki amoniaku, butanol, acet−
aldehyd) – przekształcając je w dwutlenek węgla i parę wodną. Ni−
weluje także przykre zapachy (np. dymu tytoniowego, czosnku, ce−
buli, ryby, kiszonej kapusty, zapachy gotowania i smażenia, zwie−

rzęce). Dodatkowo, z jego powierzchni „same
znikają” zabrudzenia niektórymi substancjami
organicznymi (np. zażółcenia dymem tytonio−
wym, plamy z kawy), co przywraca ścianom
pierwotny, biały kolor. 

Oczyszczanie powietrza przebiega tym
szybciej, im w pomieszczeniu jest więcej świa−
tła i powierzchni pokrytych tynkiem maxit air−
fresh. Sam tynk nie wchodzi w reakcję z ww.
substancjami – fotokatalizator nie „zużywa
się”. Stąd jego zdolność do ciągłego „filtrowa−
nia” powietrza, mimo upływu czasu, nie
zmniejsza się! Dzięki maxit airfresh poprawia−

ją się warunki zdrowotne w pomieszczeniach, co szczególnie może
być ważne dla alergików. Otrzymujemy jednocześnie atrakcyjne wi−
zualnie wykończenie powierzchni sufitu i ścian.

Rozwiązanie polecane jest do stosowania w pomieszczeniach ta−
kich jak: pokoje dzienne, sypialnie, pokoje dziecięce, kuchnie oraz
biura, sale konferencyjne, pokoje hotelowe, restauracje, kawiarnie,
przedszkola, szkoły itp. Tynk maxit airfresh można stosować na be−
ton, prefabrykaty żelbetowe, nowe i stare tynki cementowo−wapien−
ne, wapienne, gipsowe, płyty gipsowo−kartonowe itp. powierzchnie
w budynkach nowych lub remontowanych. Aplikacja jest łatwa i nie
wymaga żadnych specjalnych narzędzi. Produkt dostępny jest
w strukturze baranka o uziarnieniu od 0,5 do 3 mm, oraz w struk−
turze kornika – ziarno 2 i 3 mm.
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