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Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú 
aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom 
liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím 
výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu 
platnosti predchádzajúce vydania. 
 

 

PROFI SPRITZER 2 a 4 MM Kat. č.: 2000, 2021, 
2022, 6779 

Aktualizácia 2/2022 
Produkt: Kontaktný cementový postrek pod omietky, pre strojové a ručné nanášanie.  

Použitie: Postrek zabezpečí zvýšenie priľnavosti podkladu pred nanášaním všetkých typov 
vnútorných a vonkajších omietok (s výnimkou omietok s obsahom sadry). 

Vlastnosti: Dobrá priľnavosť k podkladu, spevňuje podklad, znižuje a vyrovnáva jeho nadmernú 
nasiakavosť. 

Technické 
údaje: 

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

vápencová drvina 0–2 (4) mm, cement, prísady 
cca 4–6 kg/m²  
˃ 15,0 N/mm2 

cca 1900 kg/m3 
cca 25 
1,0 W/m.K  
cca 8,0 l/vrece 40 kg, cca 5,5 l/pytel 25 kg  

Normy: EN 998-1:2016 (GP–CS IV) 

Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť suchý, nosný, dostatočne rovinný, bez výkvetov, nesmie byť zamrznutý. 
Nesúdržné omietky a nátery nutné odstrániť. Silne nasiakavé podklady je vhodné ošetriť 
penetračným prostriedkom PROFI PRIMER 2802, prašné podklady spevniť hĺbkovou 
penetráciou PROFI UNI TIEFENGRUND. Materiál nie je vhodný pre hladké a nenasiakavé 
podklady, nutné použiť kontaktný mostík PROFI ADHÉZNY MOSTÍK+, alebo PROFI 
HAFTMÖRTEL 1,2 mm. 
Miešanie: 
Ručne alebo bežnou stavebnou či kontinuálnou miešačkou, čas miešania v miešačke 
cca 2 minúty. Pri zrnitosti 2 mm možno materiál aplikovať strojovo pomocou omietacieho 
stroja. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály. 
Spôsob aplikácie: 
Na podklad sa nanáša ručne alebo strojovo, celoplošne tak, aby sa vytvoril hrubý povrch a 
nechá sa vyzrieť cca 3 dni. Spracovávať v rozmedzí teplôt podkladu a vzduchu +5 až +30 °C. 

Odstraňovanie 
odpadu: 

 

Pozri Kartu bezpečnostných  údajov. 

Kvalita výrobku: Kvalita výrobku je kontrolovaná vo vlastnom prevádzkovom laboratóriu. 

Skladovanie: 6 mesiacov (vrece 40 kg), 24 mesiacov (vrece 25 kg) 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). 
Vrece 25 kg/paleta 1 200 kg (48 vriec). 
Voľne ložená–silo. 

Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných  údajov. 
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