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PROFI Kantenkleber 0,8 mm  Kat. č.:2900  
Aktualizace 7/2019 

 
 
Produkt: Rychletuhnoucí cementová malta. 
 
 
Použití: K rychlému osazení ochranných úhelníků, rohů, pomocných omítacích lišt, k upevnění 

trubek elektrického vedení a rozvodných krabic obzvláště pod sanační omítky. Možno 
použít i ve vlhkém prostředí, vnitřní i venkovní použití. Nepoužívat pod vápenosádrové 
omítky. 

 
 
Vlastnosti: Rychlá doba tuhnutí (cca 30 minut), vysoká pevnost a přilnavost k podkladu. Použití  

pouze pod vápenocementové omítky. 
 
 
Technické 
údaje: 

Složení: 
Spotřeba: 
Minimální tloušťka vrstvy: 
Pevnost v tlaku: 
Pevnost v tahu za ohybu: 
Objemová hmotnost v suchém stavu: 
Spotřeba vody: 

cement, vápencová drť 0- 0,8 mm,  přísady 
z 1 pytle (30 kg) lze připravit cca 21 l malty 
(připevnění cca 25 bm úhelníků) 
˃ 6,0 N/mm

2 

˃ 1,0 N/mm
2 

cca 1 500 kg/m
3
 

cca 5,0 až 6,0 l/pytel 30 kg  
 
Normy:  ČSN EN 998-1:2017 (GP-CS IV) 

 
Zpracování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příprava podkladu: 
Podklad musí být čistý, suchý, nosný, nesmí být zmrzlý. Velmi savé podklady nutno 
předem zvlhčit. 
Míchání: 
Ručně pomocí vhodného pomaluběžného míchadla, doba míchání cca 3 minuty. Po 
odstátí znovu krátce promíchat. Namíchaná malta je zpracovatelná po dobu cca 
30 minut. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály. 
Způsob aplikace: 
Pro upevnění ochranných úhelníků nebo rohů nanést bodově vrstvu malty (cca po 30 cm 
v tloušťce 1,5 až 2 cm). Úhelníky ihned osadit a zatlačit do malty a srovnat. Přečnívající 
maltu setřít. Nedoporučuje se překročit tloušťku vrstvy 5 cm. Obdobně postupovat u 
elektrického vedení a krabic. Přečnívající maltu vždy odstranit. Nepoužívat pod 
vápenosádrové omítky. Zpracovávat při teplotě podkladu a vzduchu nad +5 °C.  

 
 
Likvidace odpadu: Podle zákona č. 188/2004 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

 
 
Kvalita výrobku: Kvalita výrobku je kontrolována ve vlastní podnikové laboratoři. 
 
 
Skladování: Chránit před vlhkem, doba expirace 6 měsíců od data výroby. 
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Balení: Pytel 30 kg/paleta 1 200 kg (40 pytlů). 
 
 

Bezpečnost práce: Viz údaje v bezpečnostním listu. 
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