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Technické  informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu 
technického poznání. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v technických listech. Údaje v technickém listu jsou nadřazeny údajům 
uvedeným na obalu produktu. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto 
technickém listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházející vydání. 
 

 

PROFI Poretec NHL Kalkmörtel 4 mm  
(PROFI Poretec NHL Stopf-, Ausgleichs- und 
Mauermörtel 4 mm)  

           Kat. č.:  3606   
Aktualizace 7/2019 

 
 
Produkt: Suchá směs na bázi přirozeného hydraulického vápna pro přípravu bezcementové 

hydrofilní malty. 
 
Použití: Materiál je určen pro renovaci historických a památkových objektů jako vyrovnávací a 

zdicí malta. Ruční zpracování, pro vnitřní i vnější použití. 
 
Vlastnosti: Materiál se vyznačuje velmi dobrou zpracovatelností, nízkým difuzním odporem a je 

mrazuvzdorný. 
 
Technické 
údaje: 

Složení: 
 
Vydatnost: 
Objemová hmotnost: 
Pevnost v tlaku: 
Koeficient tepelné vodivosti: 
Faktor difuzního odporu: 
Spotřeba vody: 

přirozené hydraulické vápno, vápencová drť 
0  – 4 mm, přísady (bez organických přísad) 
0,6 l čerstvé malty/1 kg zatvrdlé malty 
cca 1 850 kg/m

3
 

> 2,5 N/mm
2
 

 

λ= 1,17 W/m.K 
μ= cca 10 
cca 6,5 až 7,0 l/40 kg pytel 

 
Normy: ČSN EN 998-1: 2017 (GP-CS II) 
 
Zpracování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příprava podkladu: 
Podklad musí být pevný, zbavený prachu a nesoudržných částic. Na podklad je zapotřebí 
aplikovat kotvící postřik PROFI Poretec NHL Kalkvorspritzer. 
Míchání: 
Materiál se zpracovává pomocí kontinuální nebo spádové míchačky, průměrná doba 
míchání činí cca 3 až 5 minut. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály. 
Způsob aplikace: 
Produkt se nanáší ručně na podklad. Aplikaci vrchní omítky lze provádět až po 
dodatečném vyzrání jádrové omítky po dobu 1 den na 1 mm tloušťky. Při zvýšené 
vlhkosti a snížené teplotě se doba zpracování prodlužuje. 
Zpracovávat při teplotě podkladu a vzduchu +5 až +30 °C. Povrch omítky je nutno chránit 
před průvanem a přímým slunečním zářením. Materiál není dovoleno zpracovávat při 
nebezpečí mrazu. 

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

 
 
Balení: Pytel 40 kg/paleta 1 400 kg (35 pytlů). 
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Bezpečnost práce: 

 
 
Viz údaje v bezpečnostním listu.  
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Vídeňská 140/113c 
619 00 Brno 
Tel.:  +420 543 213 303 
E-mail: info@profibaustoffe.cz 
www.profibaustoffe.com 

mailto:info@profibaustoffe.cz

