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technickém listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházející vydání. 
 

 

PROFI Haftmörtel 0,6 mm (1,2 mm) Kat. č.:2850, 2870  
Aktualizace 5/2020 

 
 
Produkt: Speciální omítková směs s extrémně vysokou přilnavostí k podkladu. 
 
 
Použití: Slouží k vytvoření pevné spojovací vrstvy mezi pro omítku nevhodnými podklady (např. 

hladký beton). Může být použita i jako konečná omítková vrstva na hladký beton nebo 
v zateplovacích systémech na podklad tvořený výztužnou tkaninou přichycenou stěrkou 
PROFI Klebespachtel V30. Dále slouží v omítacích systémech k přichycení výztužné 
tkaniny v místech potencionálního vzniku trhlin, při opravách popraskaných starých 
omítek apod., vnitřní i venkovní použití. 

 
 
Vlastnosti: Vynikající přilnavost k podkladu, dobrá propustnost pro vodní páru. Ruční zpracování. 
 
 
Technické 
údaje: 

Složení: 
 
Spotřeba: 
Minimální tloušťka vrstvy: 
Pevnost v tlaku: 
Pevnost v tahu za ohybu: 
Objemová hmotnost v suchém stavu: 
Faktor difuzního odporu: 
Koeficient tepelné vodivosti: 
Spotřeba vody: 

vápenný hydrát, vápencová drť 0- 0,6 
(1,2) mm, cement, přísady 
cca 5 kg/m²/3 mm 
3 mm 
˃ 6,0 N/mm

2 

˃ 2,0 N/mm
2 

cca 1 500 kg/m
3
  

μ=cca 20 
λ= 0,8 W/m.K 
cca 8,0 l/pytel 30 kg  

 
Normy:  EN 998-1:2017 (CS IV) 
 
Zpracování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příprava podkladu: 
Podklad musí být suchý, nosný, dostatečně rovinný, bez výkvětů, nesmí být zmrzlý. 
Nesoudržné omítky a nátěry nutno odstranit. Silně savé podklady je vhodné ošetřit 
penetračním prostředkem PROFI Primer 2802, sprašující podklady zpevnit hloubkovou 
penetrací PROFI Uni Tiefengrund.  
Míchání: 
Ručně nebo běžnou stavební či kontinuální míchačkou, doba míchání v míchačce cca 
3 minuty, pozor nepřemíchat!  Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály. 
Způsob aplikace: 
Na podklad se natahuje ocelovým hladítkem vrstva cca 3 mm (max. 6 mm) v jedné 
vrstvě. V případě potřeby se vloží výztužná tkanina a nechá se vyzrát cca 1 týden. Při 
použití jako spojovací vrstva mezi hladkým betonem a omítkou se tato vrstva po 
nanesení vodorovně zdrsní ocelovou špachtlí se zuby. Před nanášením další vrstvy 
omítky je třeba PROFI Haftmörtel nechat cca 1 den vyzrát. Při použití jako konečná 
omítková vrstvička na hladký beton se po zavadnutí PROFI Haftmörtel zafilcuje gumovým 
hladítkem s porézním povrchem. Zpracovávat v rozmezí teplot podkladu a vzduchu +5 až 
+30 °C. 

 
 
Likvidace odpadu: Podle zákona č. 188/2004 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
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Kvalita výrobku: Kvalita výrobku je kontrolována ve vlastní podnikové laboratoři. 
 
 
Skladování: Chránit před vlhkem, doba expirace 6 měsíců od data výroby. 

 
 
Balení: Pytel 30 kg/paleta 1 260 kg (42 pytlů). 
 
 
Bezpečnost práce: Viz údaje v bezpečnostním listu. 
 
 
 
Profibaustoffe CZ, s.r.o 
Vídeňská 140/113c 
619 00 Brno 
Tel.:  +420 543 213 303 
E-mail: info@profibaustoffe.cz 
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