Technický list č.: 09.01

MAXJOINT

®

VODOTĚSNÁ NESMRŠŤUJÍCÍ SE MALTA PRO SPÁROVÁNÍ A OPRAVY
SPÁR CIHELNÉHO ZDIVA, KAMENE, PREFABRIKÁTŮ A
GLAZOVANÝCH I NEGLAZOVANÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB
POPIS:

MAXJOINT je výrobek na bázi cementu s obsahem čistých křemičitanů a speciálního
plniva, určený pro provádění a
opravy
spár
cihelného
zdiva,
architektonického kamene a jiných
druhů spár pohledových ploch.

VÝHODY:









APLIKACE:

SPOTŘEBA:
ODSTÍNY:
BALENÍ:

Nesmršťuje se a má dobrou
přídržnost k podkladu.
Vysoká strukturální pevnost.
Hydroizoluje provedenou spáru.
Může být dodán v různých
barevných
odstínech
dle
požadavku na konečný vzhled.
Vysoká trvanlivost bez nutnosti
údržby.
Neobsahuje kovové prvky.
Barevná stálost.

Před aplikací výrobku MAXJOINT se spára dokonale vyčistí vodou nebo stlačeným
vzduchem. MAXJOINT se zamíchá s čistou vodou do normální maltové konzistence.
Je nutno vždy připravit takové množství malty, které lze zpracovat během následující
hodiny. Po uplynutí cca 30 minut se doporučuje zbývající množství směsi znovu
zamíchat pro udržení její zpracovatelnosti. Pro vyplňování spár lze použít plnicí pistoli
nebo zednickou spárovačku, kterou se povrch spáry závěrem vyhladí.
3
2
1 kg výrobku MAXJOINT vyplní objem přibližně 0,6 dm . Spotřeba 1 kg/m odpovídá
např. vyplnění spár o šířce 10 mm, hloubce 10 mm a při rozměru spárovaných prvků
20 x 20 cm.
Bílý, šedý, černý, krémový, modrý, nefritový, béžový, terakotový a lososový.
25 kg pytle, 5 kg plechovky.
MAXJOINT je dodáván ve dvou modifikacích:
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SKLADOVÁNÍ:
TECHNICKÁ
DATA:

ZÁRUKA:

- jemná (0-4) - pro spárování spár o šířce do 5 mm,
- hrubší (4-20) - pro spárování spár o šířce nad 5 mm.
18 měsíců v originálním uzavřeném balení, v suchých a uzavřených skladech,
chráněných před mrazem.
Množství záměsové vody váhově [%]
3
Hustota malty [kg/m ]
Odolnost proti cyklům mráz – tání
2
Kapilarita [g/dm min½ ]
Pevnost v tahu za ohybu [MPa]
po 7 dnech
po 28 dnech
Pevnost v tlaku [MPa]
Po 7 dnech
Po 28 dnech

Typ 0-4
26 ± 2
1 735
Dobrá
1,8

Typ 4-20
21 ± 2
1 645
Dobrá
2,7

7,45
7,93

4,9
5,0

27,1
27,3

17,3
18,9

Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických
znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv
použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem
schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a
ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za
hodnoty, které přesahují uvedené parametry.
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