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aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom 
liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím 
výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu 
platnosti predchádzajúce vydania. 
 

 

PROFI štuková vápenná omietka 

(PROFI Poretec Sanierfeinputz) 

Kat. č.:  3660  
Aktualizácia 7/2019 

 
 
Produkt: Suchá zmes na prípravu vápennej štukovej omietky. 
 
 
Použitie: Materiál je určený pre aplikáciu na omietky sanačného systému pre vlhké a zasolené 

murivo pri renovácii historických a pamiatkových objektov. Ručné spracovanie, pre 
vnútorné i vonkajšie použitie. 

 
 
Vlastnosti: Materiál sa vyznačuje veľmi dobrou spracovateľnosťou, nízkym difúznym odporom a je 

mrazuvzdorný. 
 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
 
Spotreba: 
Minimálna hrúbka vrstvy: 
Pevnosť v tlaku: 
Objemová hmotnosť: 
Koeficient tepelné vodivosti: 
Faktor difúzneho odporu: 
Spotreba vody: 

vápenný hydrát, biely cement, vápencová 
drvina 0-0,6 mm, prísady 
cca 4 kg/m² /3 mm 
3 mm 
≥ 1,0 N/mm

2
 

 

< 1 600 kg/m
3
 

λ= cca 0,7 W/m.K 
μ= cca 12 
cca 10,5 l/40 kg vrece   

 
Normy:  EN 998-1 (R-CS I) 

 
Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť pevný, zbavený prachu a nesúdržných častíc a vyzretý. 
Miešanie: 
Materiál sa spracováva ručne pomocou kontinuálnej alebo spádovej miešačky, 
priemerná doba miešania činí cca 3 minúty. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie 
materiály. 
Spôsob aplikácie: 
Materiál sa nanáša pomocou hladidla v minimálnej hrúbke vrstvy 3 mm a povrch sa 
zafilcuje. Pred náterom je nutné nechať vrchnú omietku vyzrieť po dobu minimálne 
5 dní. Konečný náter musí vykazovať nízky difúzny odpor. Túto podmienku najlepšie 
spĺňa silikátový alebo vápenný náter. 
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 
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