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PROFI MGZ 0,8 mm  Kat. č.:1290, 1295  
Aktualizácia 7/2019 

 
 
Produkt: Vápennocementová suchá omietková zmes s prísadou sadry. 
 
 
Použitie: Pro jednovrstvové omietanie muriva, ručné aj strojové spracovanie, vnútorné použitie. 

Vhodná tiež pre stenové vykurovanie (do 40 °C). Materiál nie je vhodný ako podklad pre 
veľkoformátové obklady (väčšie ako 20 x 20 cm). 

 
 
Vlastnosti: Veľmi dobrá spracovateľnosť, jednovrstvová aplikácia, filcovaný i gletovaný povrch. 
 
 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
 
Spotreba: 
Minimálna hrúbka vrstvy: 
Pevnosť v tlaku: 
Pevnosť v ťahu pri ohybe: 
Objemová hmotnosť v suchom stave: 
Faktor difúzneho odporu: 
Koeficient tepelnej vodivosti: 
Spotreba vody: 

cement, vápenný hydrát, sadra,  vápencová 
drvina 0- 0,8 mm,  prísady 
cca 12 kg/m

2
 pri hrúbke 10 mm 

stena 10 mm, strop 8 mm 
˃ 3,0 N/mm

2 

˃ 1,0 N/mm
2 

cca 1 450 kg/m
3
 

μ=cca 11 
λ= 0,60 W/m.K 
cca 9,0 až 9,5 l/vrece 40 kg  

 
Normy:  STN EN 13279-1:2009 (B2/50/2) 

 
Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, dostatočne rovný, bez výkvetov, nesmie byť 
zmrznutý. Silne nasiakavé podklady (napr. pórobetón) je vhodné ošetriť penetračným 
prostriedkom PROFI Primer 2802, sprašujíce podklady spevniť hĺbkovou penetráciou 
PROFI Uni Tiefengrund. V prípade hladkých a nenasiakavých podkladov (betón) je treba 
naniesť na povrch kotviaci mostík PROFI Adhezní můstek

+
. 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 pomaly bežiaceho 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, povrch sa zarovná hliníkovou 
H-latou a po zavädnutí sa nerovnosti zrežú klinovou latou. Konečná úprava povrchu sa 
prevedie filcovaním alebo gletovaním. Pri jednovrstvovej aplikácii sa postupuje 
metódou„ mokrý do mokrého“. Za účelom rovnomerného vysychania omietky je treba sa 
vyvarovať vzniku lesklých plôch na  povrchu omietky. K uchyteniu omietacích profilov 
nepoužívať hmoty na cementovej báze. Spracovávať v rozmedzí teplôt podkladu 
a vzduchu +5 až +30 °C.  V priebehu zrania je treba povrch omietky chrániť pred 
nadmerným vyschnutím (prievan). 
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Upozornenie: 
 

Produktu bol udelený IBO- certifikát a bol zaregistrovaný ako ekologický stavebný 
materiál. 

 
 
Odstraňovanie 
odpadu: 

Odpad likvidujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 

 
Kvalita výrobku: Kvalita výrobku je kontrolovaná vo vlastnom prevádzkovom laboratóriu. 
 
Skladovanie: Chrániť pred vlhkom, doba expirácie 6 mesiacov od dátumu výroby. 

 
Balenie: Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg (35 vriec). 

Voľne ložená - silo 
 

Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných  údajov. 
 
 
 
Profibaustoffe CZ, s.r.o 
Vídeňská 140/113c 
619 00 Brno 
Tel.:  +420 543 213 303 
E-mail: info@profibaustoffe.cz 
www.profibaustoffe.com 
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