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technickém listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházející vydání. 
 

 

PROFI hlazená stěrka 
(PROFI Poretec Glättspachtel)  

           Kat. č.:  4450   
Aktualizace 7/2019 

 
 
Produkt: Přírodně bílá vápenocementová stěrka s hladkým povrchem. 
 
 
Použití: Materiál je určen především jako stěrka na jádrové omítky, kde je požadován hladký 

povrch. Je vhodná na všechny druhy jádrových omítek včetně omítek sanačních. Ruční 
zpracování, pro vnitřní i vnější použití. 

 
 
Vlastnosti: Materiál se vyznačuje velmi dobrou zpracovatelností, nízkým difuzním odporem a je 

mrazuvzdorný, vodoodpudivý. 
 
 
Technické 
údaje: 

Složení: 
 
Spotřeba: 
Minimální tloušťka vrstvy: 
Pevnost v tlaku: 
Objemová hmotnost: 
Faktor difuzního odporu: 
Spotřeba vody: 

bílý cement, písek 0-0,5 mm, vápenný 
hydrát, přísady 
1,5 kg/m² /mm 
2 mm 
> 2,0 N/mm

2 

cca 1 400 kg/m
3
  

μ=cca 18 
cca 5 až 6 l/20 kg pytel 

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

Příprava podkladu: 
Podklad musí být pevný, suchý, zbavený prachu a nesoudržných částic a musí být 
dostatečně rovinný a vyzrálý.   
Míchání: 
Omítka se zpracovává pomocí pomaluběžného míchadla nebo spádové míchačky. Míchá 
se tak dlouho, aby byla směs homogenní, bez hrudek. Průměrná doba míchání činí cca 
2 minuty. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály. 
Způsob aplikace: 
Aplikaci omítky lze provádět až po dodatečném vyzrání jádrové omítky po dobu 1 den na 
1 mm tloušťky. Namíchaná směs se nanáší na podklad pomocí hladítka v minimální 
tloušťce 2 mm. Po zavadnutí se povrch omítky zafilcuje gumovým hladítkem. Konečný 
nátěr musí vykazovat nízký difúzní odpor. Tuto podmínku nejlépe splňuje silikátový nebo 
vápenný nátěr. 
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. 
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Skladování: Chránit před vlhkem.  Doba expirace 6 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. 

 
 
Balení: Pytel 25 kg/paleta 1 000 kg (40 pytlů). 
 
 
Bezpečnost práce: Viz údaje v bezpečnostním listu.  
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