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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 Feinputz 0,6 mm Kat. č.: 2800 
Aktualizácia 7/2019 

 
 
Produkt: Prírodne biela vápenná štuková omietka. 
 
 
Použitie: Ako jemná štuková omietka na všetky vápennocementové jadrové omietky aj omietky 

sanačné, vnútorné použitie. 
 
 
Vlastnosti: Vyznačuje sa jemnou štruktúrou s filcovaným povrchom a výbornou priepustnosťou pre 

vodnú paru. Ručné spracovanie. 
 
 
Technické 
údaje: 

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

vápenný hydrát, vápencová drvina 0- 0,6 mm, 
prísady 
cca 4 kg/m² /3 mm 
3 mm 
˃ 0,5 N/mm

2 

cca 1 450 kg/m
3
 

μ=cca 10 
λ= 0,6 W/m.K  
cca 11,0 l/vrece 40 kg  

 
Normy: STN EN 998-1:2011 (CR-CS I) 

 
Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Nanáša sa na dostatočne pevnú, vyzretú a nezaprášenú vrstvu jadrovej omietky. Silne 
nasiakavé podklady je vhodné ošetriť penetračným prostriedkom PROFI Primer 2802, 
sprašujúce podklady spevniť hĺbkovou penetráciou PROFI Uni Tiefengrund. 
Miešanie: 
Ručne alebo bežnou stavebnou či kontinuálnou miešačkou, čas miešania v miešačke cca 
3 minúty, pozor nepremiešať! Pri miešaní a spracovávaní je treba zvlášť dbať na čistotu 
miešacieho a pracovného náradia. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály. 
Spôsob aplikácie: 
Na podklad sa nanáša oceľovým hladidlom. Po ľahkom zatvrdnutí je možné povrch 
upraviť do potrebnej štruktúry zafilcovaním rôznymi druhmi hladidiel. Hotový povrch je 
jasne biely a nie je nutné ho zaobstarávať povrchovým náterom. Ak je požadovaná iná 
farba ako biela, je možné opatriť omietnuté plochy bežnú minerálne farbou. Spracovávať 
v rozmedzí teplôt podkladu a vzduchu +5 až +30 °C. 
 

Upozornenie: 
 

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

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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