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

 
 
Produkt: Rýchlo tuhnúca cementová malta. 
 
 
Použitie: K rýchlemu osadeniu ochranných uholníkov, rohov, pomocných omietacích líšt, na 

upevnenie rúrok elektrického vedenia a rozvodných krabíc obzvlášť pod sanačné 
omietky. Možno použiť aj vo vlhkom prostredí, vnútorné i vonkajšie použitie. Nepoužívať 
pod vápennosadrové omietky. 

 
 
Vlastnosti: Rýchla doba tuhnutia (cca 30 minút), vysoká pevnosť a priľnavosť k podkladu. 
 
 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
 
Spotreba: 
 
Minimálna hrúbka vrstvy: 
Pevnosť v tlaku: 
Pevnosť v ťahu pri ohybe: 
Objemová hmotnosť v suchom stave: 
Spotreba vody: 

cement, vápencová drvina 0- 0,8 mm, 
prísady 
z 1 vreca (30 kg) možno pripraviť cca 21 l 
malty  
(pripevnenie cca 25 bm uholníkov) 
˃ 6,0 N/mm

2 

˃ 1,0 N/mm
2 

cca 1 500 kg/m
3
 

cca 5,0 – 6,0 l/vrece 30 kg  
 
Normy:  STN EN 998-1:2011 (CS IV)  

 
Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, nesmie byť zmrznutý. Veľmi nasiakavé podklady 
nutné vopred zvlhčiť. 
Miešanie: 
Ručne pomocou vhodného nízkootáčkového miešadla, doba miešania cca 3 minúty. Po 
odstátiu znovu krátko premiešať. Namiešaná malta je spracovateľná po dobu cca 
30 minút. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály. 
Spôsob aplikácie: 
Na upevnenie ochranných uholníkov alebo rohov naniesť bodovo vrstvu malty (cca po 
30 cm v hrúbke 1,5 až 2 cm). Uholníky ihneď osadiť a zatlačiť do malty a zrovnať. 
Prečnievajúce maltu zotrieť. Neodporúča sa prekročiť hrúbku vrstvy 5 cm. Obdobne 
postupovať u elektrického vedenia a krabíc. Prečnievajúcu maltu vždy odstrániť. 
Nepoužívať pod vápennosadrové omietky. Spracovávať pri teplote nad podkladu a 
vzduchu +5 °C. 

 
 
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. 
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Skladovanie: Chrániť pred vlhkom, doba expirácie 6 mesiacov od dátumu výroby. 

 
Balenie: Vrece 30 kg/paleta 1 200 kg (40 vriec). 
 

Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných  údajov. 
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