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PROFI MK2 1,2 MM Kat. č.: 1150, 1160 
Aktualizácia 11/2022 

 
 
Produkt: Vápennocementová prírodne biela omietka pre ručné aj strojové spracovanie s 

možnosťou zafilcování povrchu. 
 
Použitie: Na omietanie všetkých bežných druhov muriva vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. 

Ako jednovrstvová omietka, ale tiež ako jadrová vrstva a štuk. Veľmi vhodná 
pri rekonštrukciách alebo ako hrubší štuk na fasády a sanačné omietky. Nie je vhodná ako 
podklad pod obklady. 

 
Vlastnosti: Veľmi dobrá spracovateľnosť, výborná priepustnosť, krémová farba. 
 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
 
Spotreba materiálu: 
Hrúbka vrstvy: 
Pevnosť v tlaku: 
Pevnosť v ťahu pri ohybe: 
Objemová hmotnosť v suchom stave: 
Faktor difúzneho odporu μ: 
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 
Spotreba vody: 

biely cement, vápenný hydrát, vápencová 
drvina 0–1,2 mm, perlit, prísady 
cca 14 kg/m² pri hrúbke 10 mm 
stena 10 mm, strop 8 mm, fasáda 20 mm 
˃ 1,0 N/mm2 

˃ 0,5 N/mm2 

cca 1450 kg/m3 
cca 10 
0,60 W/m.K  
cca 9,0–9,5 l/vrece 40 kg  

 
Normy:  EN 998-1:2016 (GP – CS I) 

 
Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, dostatočne rovný, bez výkvetov, nesmie byť 
zamrznutý. Silne nasiakavé podklady (napr. pórobetón) je vhodné ošetriť penetračným 
prostriedkom PROFI PRIMER 2802, prašné podklady spevniť hĺbkovou penetráciou PROFI 
UNI TIEFENGRUND. V prípade hladkých a nenasiakavých podkladov (betón) je potrebné 
naniesť na povrch kotviaci mostík PROFI ADHÉZNY MOSTÍK+. Na fasádu alebo pri 
omietaní problematických podkladov (napr. Velox) je na podklad treba aplikovať kotviaci 
postrek PROFI SPRITZER a do jadrovej vrstvy vložiť výstužnú tkaninu (veľkosť ôk 
10x10 mm). 
Miešanie: 
Ručne pomocou vhodného nízkootáčkového miešadla alebo strojovo pomocou 
vhodného omietacieho stroja. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály. 
Spôsob aplikácie: 
Na pripravený podklad sa nanesie vrstva jadrovej omietky (max. 25 mm), povrch sa 
zarovná hliníkovou H-latou (starostlivé zarovnanie uľahčí ďalšie spracovanie) 
a po zavädnutí sa nerovnosti zrežú klinovou latou. Pri jednovrstvovej aplikácii sa konečná 
úprava povrchu vykoná filcovaním. Pri celkovej hrúbke omietky väčšej ako 25 mm sa 
odporúča dvojvrstvová aplikácia. Za účelom eliminácie vzniku trhlín sa odporúča štukovú 
vrstvu nanášať najskôr po vyzretí po dobu 1 deň na 1 mm hrúbky. Pred aplikáciou náteru 
alebo ak sa použije ako konečná povrchová úprava prefarbená omietka, je potrebné 
pred realizáciou ďalších vrstiev skontrolovať vyzretosť nanesenej omietkovej vrstvy 
z hľadiska karbonatácie podstatnej časti spojivovej zložky - vápenného hydrátu. Kontrola 
sa vykonáva pomocou indikátora alkality podkladu. Proces karbonatácie vápenného 
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hydrátu možno urýchliť pravidelným vlhčením vyschnutej jadrovej omietky. Ak sa použije 
ako konečná povrchová úprava prefarbená pastovitá omietka, odporúčame na jadrovú 
vrstvu aplikovať v hrúbke cca 3 mm stierku (napr. PROFI KLEBESPACHTEL V30) 
vystuženou sklenou tkaninou. Po vyzretí cca 1 týždeň sa povrch napenetruje materiálom 
PROFI UNI PuUTZGRUND WEISS a nanesie sa prefarbená pastovitá omietka. Na 
uchytenie omietacích profilov nepoužívať sadru, ale rýchlotuhnúci cementový tmel 
PROFI Kantenkleber. Spracovávať v rozmedzí teplôt podkladu a vzduchu  +5 až +30 °C. V 
priebehu zrenia treba povrch omietky chrániť pred nadmerným vyschnutím a pôsobením 
priameho slnečného žiarenia (vlhčenie a použitie ochranných sietí). 

Upozornenie: Produktu bol udelený certifikát Natureplus a bol zaregistrovaný ako ekologický stavebný 
materiál. 

 
Odstraňovanie 
odpadu: 

 

Pozri Kartu bezpečnostných  údajov. 

 

 

 
Kvalita výrobku: Kvalita výrobku je kontrolovaná vo vlastnom prevádzkovom laboratóriu. 
 
Skladovanie: 6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom 

sklade. Chrániť pred vlhkom. 
 
Balenie: Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg (35 vriec). 

Voľne ložená - silo. 
 

Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných  údajov. 
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