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

 
 
Produkt: Špeciálna omietková zmes s extrémne vysokou priľnavosťou k podkladu. 
 
 
Použitie: Slúži na vytvorenie pevnej spojovacej vrstvy medzi pre omietku nevhodnými podklady 

(napr. hladký betón). Môže byť použitá aj ako konečná omietková vrstva na hladký betón 
alebo v zatepľovacích systémoch na podklad tvorený výstužnou tkaninou prichytenú 
stierkou PROFI Klebespachtel V30. Ďalej slúži v omietacích systémoch na prichytenie 
výstužnej tkaniny v miestach potenciálneho vzniku trhlín, pri opravách popraskaných 
starých omietok a pod., Vnútorné i vonkajšie použitie. 

 
 
Vlastnosti: Vynikajúca priľnavosť k podkladu, dobrá priepustnosť pre vodnú paru. Ručné spracovanie. 
 
 
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: 

vápenný hydrát, vápencová drvina 0- 0,6 
(1,2) mm, cement, prísady 
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/vrece 30 kg  

 
Normy: STN EN 998-1:2011 (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, sprašujúce podklady spevniť hĺbkovou 
penetráciou PROFI Uni Tiefengrund. 
Miešanie: 
Ručne alebo bežnou stavebné či kontinuálny miešačkou, čas miešania v miešačke cca 
3 minúty, pozor nepremiešať! K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály. 
Spôsob aplikácie: 
Na podklad sa naťahuje oceľovým hladidlom vrstva cca 3 mm (max. 6 mm) v jednej 
vrstve. V prípade potreby sa vloží výstužná tkanina a nechá sa vyzrieť cca 1 týždeň. Pri 
použití ako spojovacia vrstva medzi hladkým betónom a omietkou sa táto vrstva po 
nanesení vodorovne zdrsní oceľovou špachtľou so zubami. Pred nanášaním ďalšej vrstvy 
omietky je potrebné PROFI Haftmörtel nechať cca 1 deň vyzrieť. Pri použití ako konečná 
omietková vrstvička na hladký betón sa po zavädnutí PROFI Haftmörtel zafilcuje 
gumovým hladidlom s poréznym povrchom. Spracovávať v rozmedzí teplôt podkladu a 
vzduchu +5 až +30 °C. 
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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 30 kg/paleta 1 260 kg (42 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 
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mailto:info@profibaustoffe.cz

