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výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu 
platnosti predchádzajúce vydania. 
 

PROFI KLEBESPACHTEL AIR  Kat. č.: 3770, 3771 
Aktualizácia 12/2022 

 
Produkt: Vysoko paropriepustná lepiaca a stierková hmota pre fasádne dosky z minerálnej vlny a 

expandovaného polystyrénu. 
 
Použitie: Na lepenie izolačných dosiek z MW, ESP v zatepľovacích systémoch a na vykonávanie 

výstužnej vrstvy pri súčasnom vkladaní výstužnej tkaniny. Tiež ako stierková vrstva 
v systéme priedušných fasád PROFI. 

 
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, vysoká paropriepustnosť, flexibilita a priľnavosť k podkladu aj  

izolantu, schopnosť prekrytia trhlín, vysoko vodoodolná, biela farba. 
 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
 
Spotreba materiálu: 
 
 
 
Hrúbka vrstvy: 
 
Spotreba vody: 
Faktor difúzneho odporu μ: 
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 

biely cement, vápencová drvina 0–0,8 mm, organické a 
anorganické prísady 
cca 4–6 kg/m² – lepenie 
cca 4,5–9 kg/m² – stierkovanie 
cca 4,5–7,5 kg/m2 – stierkovanie EPS 
cca 5–9 kg/m2 – stierkovanie MW 
stierkovanie EPS: min. 3 mm, max. 5 mm 
stierkovanie MW: min. 4 mm, max. 7 mm 
cca 6,0 l/vrece 25 kg 
cca 30 

cca 0,80 W/m.K 
 

Normy:  ETAG 004 
 
Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť čistý, suchý, bezprašný, bez zvyškov starej omietky, nosný a pevný. 
Hrubé nerovnosti sa musia vopred vyrovnať. V prípade vyrovnaní je potrebné dodržať 
minimálnu dobu zrenia 1 deň na 1 mm hrúbky. Nesúdržné podklady napenetrovať 
penetráciou PROFI UNI TIFENGRUND. 
Miešanie: 
Suchá zmes sa zmieša s vodou buď elektrickou ručnou miešačkou s vrtuľou alebo 
v kontinuálnej miešačke na konzistenciu vhodnú na lepenie (tuhšia) alebo stierkovanie 
(redšia). Namiešanú zmes nechať 5 minút odstáť a potom znovu krátko premiešať. 
K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.  
Spôsob aplikácie: 
Lepenie: 
Lepiacu maltu nanášame vždy na rub dosiek po obvode v páse šírky cca 70 mm a bodovo 
v 3 bodoch s priemerom cca 120 mm v pozdĺžnej osi dosky tak, aby krytie rube dosky 
bolo minimálne 40 % plochy. Pri dostatočnej rovnosti podkladu je možné lepiť dosky 
izolantu aj celoplošne. 
Stierkovanie: 
Na dosky nalepeného izolantu nanášame vrstvičku v hrúbke minimálne 3 mm, do ktorej 
je následne vložená výstužná tkanina, a potom sa hladidlom upraví jej povrch na hladko. 
Po vytvrdnutí (3 až 5 dní) táto vrstva slúži ako podklad pre konečnú úpravu prefarbenou 
omietkou. Spracovávať pri teplote podkladu a vzduchu +5 až +30 °C. V prvých dňoch 
po nanesení chrániť povrch pred silným vetrom a priamym slnečným žiarením. 

 
Likvidácia odpadu: Pozri Kartu bezpečnostných údajov. 
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Skladovanie: 6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom 
sklade. Chrániť pred vlhkom. 

 
Balenie: Vrece 25 kg /1 200 kg paleta (48 vriec). 

Voľne ložený v silách.  
 
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 
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