
Technický list  
Profibaustoffe CZ, s.r.o.   

 

 
 

1/2 
 

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú 
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 Finalspachtel Kat. č.: 6020 
Aktualizácia 9/2021 

 
 
Produkt: Pastovitá stierková hmota určená pre tenkovrstvovú a hladkú finálnu povrchovú úpravu 

v interiéri. 
 
Použitie: Celoplošné stierkovanie podkladu do hrúbky až 4 mm. Nanášanie ručne alebo strojovo. 

Vhodná na vytváranie hladkých povrchov na jadrových a štukových omietkach, betónoch 
pod. Nie je určená do trvalo vlhkého prostredia. 

 
Vlastnosti: Veľmi dobrá spracovateľnosť, zvýšená odolnosť proti oteru, brúsitelná, paropriepustná. 
 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
 
Spotreba materiálu: 
Obsah sušiny: 
Priľnavosť k podkladu: 

špeciálne spojivo, jemnozrnná minerálna 
výplň, zušľachťujúce prísady, voda  
cca 1,4 kg/m² /1 mm 
63–65 % hmotnostných 
min. 0,25 N/mm2  

 
Normy: Technický návod TN 5/14–1 pre povrchové úpravy muriva (TZUS Praha). 

 
Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť súdržný, nesmie byť zaprášený, mokrý, premrznutý a mastný. Silne 
nasiakavé podklady je potrebné ošetriť penetračným prostriedkom PROFI Primer 2802 
alebo PROFI Uni Tiefengrund. Na veľmi hladké podklady je potrebné aplikovať kontaktný 
mostík PROFI Adhézny mostík+. 
 
Miešanie: 
Obsah vedra sa premieša vhodným nízkootáčkovým miešadlom (cca 200 otáčok/min.). 
Pri aplikácii hladidlom alebo strojovo nie je nutné pridávať vodu. Pri aplikácii valčekom je 
možné riedenie vodou do max. 10 % hmotnostných. 
 
Spôsob aplikácie: 
PROFI Finalspachtel sa aplikuje ručne pomocou nerezového hladidla alebo strojovo 
(možnosť zapožičania stroja). Na veľmi rovné podklady je možné hmotu nanášať aj 
pomocou valčeka. Nanášanie sa vykonáva v jednom pracovnom kroku, a to v potrebnej 
hrúbke podľa rovinnosti podkladu. Pri väčších hrúbkach alebo hrubom povrchu je 
vhodná aplikácia v dvoch vrstvách tak, že prvá vrstva slúži na vyrovnanie podkladu a 
druhá vrstva na vytvorenie hladkého povrchu. Pri väčších hrúbkach a na väčšej ploche je 
vhodné povrch stierky zrovnať do kríža pomocou hliníkovej sťahovacie "H" laty. Povrch je 
možné taktiež upraviť štruktúrovacími dekoratívnymi valčekmi, prípadne inou maliarskou 
technikou, vytvárajúcu štruktúrny povrch. Predpokladom pre úspešnú aplikáciu 
pri renovácii starých omietok je pevný a súdržný podklad - nutné odstrániť pôvodný 
nátery a nesúdržné vrstvy. Po vytvrdnutí finálnej vrstvy je možné povrch upraviť 
brúsením. Spracovávať pri teplote podkladu a vzduchu +5 až +30 °C. 

 
Odstraňovanie 
odpadu: 

 

Pozri Kartu bezpečnostných  údajov. 

 

 



Technický list  
Profibaustoffe CZ, s.r.o.   

 

 
 

2/2 
 

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú 
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. 
 

 
Kvalita výrobku: Kvalita výrobku je kontrolovaná vo vlastnom prevádzkovom laboratóriu. 

 
Skladovanie: 12 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 

až +30 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a nadmerným teplom. Výrobok 
nesmie zmrznúť. 

 
Balenie: Vedro 25 kg/paleta 600 kg (24 vedier). 

 

Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných  údajov. 
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