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Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu 
technického poznání. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v technických listech. Údaje v technickém listu jsou nadřazeny údajům 
uvedeným na obalu produktu. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto 
technickém listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházející vydání. 
 

 

PROFI Putzkontakt Kat. č.: 6021  
Aktualizace 9/2021 

 
Produkt: Spojovací můstek mezi hladkými podklady a cementovými a sádrovými omítkami. 
 
Použití: Disperzní můstek bez obsahu rozpouštědel pro přípravu hladkých nebo nevhodných 

podkladů (beton apod.) před nanášením omítek v interiéru i exteriéru. 
 
Vlastnosti: Velmi dobrá přídržnost k podkladu, snadná aplikace. 
 
Technické 
údaje: 

Složení: 
Spotřeba materiálu: 

akrylátový kopolymer, písek 0–0,4 mm, přísady 
0,3–0,4 kg/m²   

 
Normy:  Technický návod TN 5/14-1 (TZUS Praha) 
 
Zpracování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příprava podkladu: 
Podklad musí být suchý, soudržný, bez nečistot a separačních vrstev (prach a sprašující 
částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů apod.). Mezi rizikové podklady patří podklady 
vlhké, trvale zavlhčené, biologicky napadené. 
Způsob aplikace: 
Před aplikací je třeba obsah balení řádně promíchat. Neředěný výrobek se nanáší pomocí 
molitanového válečku nebo štětce. Nátěr aplikujte na místech chráněných před přímým 
slunečním svitem, deštěm a silným větrem. Nepoužívejte při teplotách vzduchu nebo 
podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech. Doba schnutí při teplotě 20 °C a relativní 
vlhkosti vzduchu 65 % činí cca 2 hodiny. Při nižších teplotách, vyšší relativní vlhkosti 
vzduchu a nízké savosti podkladu se doba schnutí prodlužuje. Navazující stavební 
konstrukce je nutné chránit proti možnému postřiku. Pracovní nářadí po práci omyjte 
vodou. Případné skvrny způsobené penetračním nátěrem mimo penetrované plochy 
urychleně odstraňte s použitím dostatečného množství vody.   

 
Likvidace odpadu: Viz Bezpečnostní list. 

 
Kvalita výrobku: Kvalita výrobku je kontrolována ve vlastní podnikové laboratoři. 
 
Skladování: 12 měsíců od data výroby v původních dobře uzavřených obalech při teplotě +5 až 

+30 °C. Chránit před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem. Výrobek nesmí 
zmrznout.   

 
Balení: Kbelík – 25 kg.  

 

Bezpečnost práce: Viz Bezpečnostní list. 
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