Technický list č.: 54.00

MAXLEVEL®-L
SAMONIVELAČNÍ ODLEHČENÁ MALTA PRO VNITŘNÍ PODLAHY
POPIS:

MAXLEVEL-L je hydraulická malta, jejímž základem je cement a odlehčující přísady,
s příměsí syntetických pryskyřic a superplastifikátorů. MAXLEVEL-L smíchaný s vodou
tvoří tekutou maltu, která se po vylití sama rozprostře a vytvoří rovný povrch bez
nutnosti dalšího vyhlazování.
3
MAXLEVEL-L je díky své nízké hustotě (1,1 g/cm vytvrzené směsi) a hmotnosti určen
pro plochy, které není možno zatížit standardními materiály.

VÝHODY:

 Malá hmotnost vytvrzené vrstvy díky obsahu lehkých plniv.
 Vysoká přídržnost díky obsahu syntetických pryskyřic.
 Vytvrzuje se bez pnutí a bez vzniku trhlinek i při větších vrstvách.
Příprava povrchu: Nejprve je nutno odstranit veškeré uvolněné a narušené součásti
povrchu tak, aby zůstal pouze zdravý a pevný podklad. Povrch očistit od nečistot,
prachu, zbytků nátěrů, mastnot apod.
Příprava směsi: Pro přípravu směsi se použije čistá voda v poměru cca 0,4 – 0,5 litru
vody na 1 kilogram MAXLEVEL-L.
Aplikace: Při pokládání vrstvy MAXLEVEL-L na málo nasákavé povrchy je potřeba pro
dokonalé spojení předem natřít podklad přípravkem MAXBOND.
20 kg pytle.
12 měsíců v originálním uzavřeném balení, v uzavřených a suchých skladech
chráněných před vlhkostí a mrazem.
2
0,7 kg/m na 1 mm tloušťky vrstvy.
3
Zdánlivá hustota prášku [kg/m ]
600
3
Hustota vytvrzené směsi [kg/m ]
1120
Množství záměsové vody váhově [%]
50
Zpracovatelnost směsi [hod]
1
Pevnost pro závěrečné úpravy, tloušťka vrstvy do 30 mm [hod]
24
Pevnost pro závěrečné úpravy, tloušťka vrstvy nad 50 mm [hod] > 48
Pevnost v tlaku po 28 dnech [MPa]
6

APLIKACE:

BALENÍ:
SKLADOVÁNÍ:
SPOTŘEBA:
TECHNICKÁ
DATA:

ZÁRUKA:

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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