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platnosti predchádzajúce vydania. 
 

 

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

Kat. č.:  3606  
Aktualizácia 7/2019 

 
 
Produkt: Suchá zmes na báze prirodzeného hydraulického vápna na prípravu bezcementové 

hydrofilné malty. 
 
 
Použitie: Materiál je určený pre renováciu historických a pamiatkových objektov ako vyrovnávacia 

a murovacia malta. Ručné spracovanie, pre vnútorné i vonkajšie použitie. 
 
 
Vlastnosti: Materiál sa vyznačuje veľmi dobrou spracovateľnosťou, nízkym difúznym odporom a je 

mrazuvzdorný. 
 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
 
 
Výdatnosť: 
Pevnosť v tlaku: 
Objemová hmotnosť: 
Koeficient tepelné vodivosti: 
Faktor difúzneho odporu: 
Spotreba vody: 

prirodzené hydraulické vápno, vápencová 
drvina 0 – 4,0 mm, prísady (bez organických 
prísad) 
0,6 l čerstvej malty /1 kg zatvrdnutej malty 
cca 2,5 N/mm

2 

cca 1 850 kg/m
3
 

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

 
Normy:  EN 998-1 (GP-CS II) 

 
Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť pevný, zbavený prachu a nesúdržných častíc. Na podklad je potrebné 
aplikovať kotviaci postrek PROFI Poretec NHL Kalkvorspritzer. 
Miešanie: 
Materiál sa spracováva pomocou kontinuálnej alebo spádovej miešačky, priemerná doba 
miešania činí cca 3 až 5 minút. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály. 
Spôsob aplikácie: 
Produkt sa nanáša ručne na podklad. Aplikáciu vrchnej omietky možno vykonávať až po 
dodatočnom vyzretí jadrovej omietky po dobu 1 deň na 1 mm hrúbky. Pri zvýšenej 
vlhkosti a zníženej teplote sa doba spracovania predlžuje. 
Spracovávať pri teplote ovzdušia a podkladu +5 až +30 °C. Povrch omietky je nutné 
chrániť pred prievanom a priamym slnečným žiarením. Materiál nie je dovolené 
spracovávať pri nebezpečenstve mrazu. 

 
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 40 kg/paleta 1 400 kg (35 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 
www.profibaustoffe.com 
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