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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 Therm-Putz Kat. č.: 4000 
Aktualizácia 3/2021 

 
 
Produkt: Tepelnoizolačné ľahčená ručná jadrová omietka, pre vnútorné i vonkajšie použitie. 
 
Použitie: Fasádna jadrová vrstva na vysoko tepelnoizolačných podkladoch, najmä tehlách typu 

THERM. Možno použiť aj ako jadrovú omietku v interiéri. Nie je vhodná ako podklad pod 
obklady a pre omietanie soklov. 

 
Vlastnosti: Výborná spracovateľnosť, zvýšený tepelný odpor, paropriepustnosť, nízka objemová 

hmotnosť, eliminuje vznik trhlín. 
 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
Spotreba: 
Minimálna hrúbka vrstvy: 
 
 
 
Pevnosť v tlaku: 
Objemová hmotnosť v suchom stave: 
Zrnitosť: 
Faktor difúzneho odporu: 
Koeficient tepelnej vodivosti: 
Spotreba vody: 

cement, vápenný hydrát,  perlit, prísady 
1 vrece/m² pri hrúbke 40 mm 
Interiér: stena min. 20 mm,  
                strop min. 10 mm 
Fasáda: stena min. 35 mm, 
               strop min. 25 mm 
˃ 1,5 N/mm2 

cca 400 kg/m3 
do 2 mm 
μ =cca 8 
λ= 0,13 W/m.K  
cca 16,0 - 18,0 l/vrece  

 
Normy: STN EN 998 -1:2011 (T2 – CS II) 

 
Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, dostatočne rovný, bez výkvetov, nesmie byť 
zamrznutý. Silne nasiakavé podklady (napr. pórobetón) je vhodné ošetriť penetračným 
prostriedkom PROFI Primer 2802, sprašujúce podklady spevniť hĺbkovou penetráciou 
PROFI Uni Tiefengrund. V prípade hladkých a nenasiakavých podkladov (betón) je 
potrebné naniesť na povrch kotviacej mostík PROFI Adhézny mostík+. Pri omietaní 
problematických podkladov (napr. Velox) je na podklad treba aplikovať kotviaci postrek 
PROFI Spritzer. 
Miešanie: 
Ručne pomocou vhodného pomalubežného miešadla alebo v stavebnej či kontinuálnej 
miešačke. Čas miešania 3 až 5 minút. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie 
materiály. 
Spôsob aplikácie: 
Na pripravený podklad sa nanesie vrstva jadrovej omietky (max. 30 mm v jednom kroku), 
povrch sa zarovná hliníkovou H-latou (starostlivé zarovnanie uľahčí ďalšie spracovanie) a 
po zavädnutí sa nerovnosti zrežú klinovou latou. Doba zrenia 1 deň na 1 mm hrúbky. Na 
uchytenie omietacích profilov nepoužívať sadru, ale rýchlotuhnúci cementový tmel 
PROFI Kantenkleber. Spracovávať v rozmedzí teplôt +5 až +30 °C. V priebehu zrenia treba 
povrch omietky chrániť pred nadmerným vyschnutím (vlhčiť cca 1 týždeň). 

 
Odstraňovanie 
odpadu: 

 

Odpad likvidujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 
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Kvalita výrobku: Kvalita výrobku je kontrolovaná vo vlastnom prevádzkovom laboratóriu. 
 
Skladovanie: 6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom 

sklade. Chrániť pred vlhkom. 
 
Balenie: Vrece 40 l/paleta 55 vriec. 

 

Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných  údajov. 
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