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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 Repaspachtel rapid  Kat. č.: 6050  
Aktualizace 11/2021 

 
Produkt: Rychletvrdnoucí, cementová, polymerem modifikovaná opravná stěrková hmota.   
 
Použití: K vyrovnání a lokálním opravám výtluků, prohlubní a prasklin na podlahách, stěnách, 

stropech, schodištích v tloušťkách až 30 mm na běžných minerálních podkladech (beton, 
cementové a vápenocementové omítky atd.). 

 
Vlastnosti: Velmi rychlé vytvrzení, vysoká konečná pevnost a povrchová tvrdost, pochůznost a  

možnost zarovnání přebroušením po cca 60 minutách, další vrstvu lze nanášet po cca  
2 hodinách od aplikace. 

 
Technické 
údaje: 

 
Složení: 
 
 
 
Spotřeba materiálu: 
Spotřeba vody: 
Doba zpracovatelnosti (+20 °C): 
Tloušťka vrstvy: 
Pevnost v tlaku po 2 hod.:       
Pevnost v tlaku po 6 hod.: 
Pevnost v tlaku po 24 hod.: 
Pevnost v tlaku po 28 dnech: 
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech: 
Přídržnost po 28 dnech: 

 
směs cementu a speciálních hydraulických pojiv, 
vápenný hydrát, vápencová a křemičitá plniva  
o zrnitosti do 0,4 mm, redispergovatelný polymer, 
přísady 
cca 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky 
3,0–3,3 l /15 kg pytel, tj. 20–22 %  
cca 15 min. 
2–30 mm  
≥ 10 N/mm2 

≥ 15 N/mm2 

≥ 20 N/mm2 

≥ 35 N/mm2 

≥ 7 N/mm2 

≥ 1,5 N/mm2 
 
 
Normy:  EN 13813: 2002 (CT-C35-F7-B1,5) 

 
Zpracování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příprava podkladu: 
Podklad musí být čistý, suchý, nosný a nesmí být zmrzlý. Silně savé podklady (např. 
navětralé betony a omítky) je vhodné ošetřit penetračním prostředkem PROFI Primer K, 
sprašující podklady zpevnit hloubkovou penetrací PROFI Uni Tiefengrund.  Necementové 
podklady (sádra, anhydrit, magnezit) je nutno penetrovat vždy. 
 
Míchání: 
Pro drobné opravy ručně zednickou lžicí v zednické misce nebo kbelíku, přičemž materiál 
se sype za stálého míchání do odměřeného množství vody v míchací nádobě. Větší objem 
materiálu (nad 5 kg) lze zamíchat pomocí vhodného nízkootáčkového vrtulového 
míchadla. Dle způsobu míchání (ručně, strojně) dojde ke vzniku homogenní hmoty 
po 1 až 2 minutách. 
Pozor, nepřipravovat více materiálu, než je možno zpracovat do 15 minut po zamíchání. 
 
Způsob aplikace: 
Na připravený podklad se materiál nanáší v potřebné tloušťce vhodným nářadím 
(špachtle, zednická lžíce, kovové hladítko). V případě potřeby lze finální zarovnání 
přebroušením provést cca 60 minut od nanesení. Materiál je v té době bezpečně 
pochůzný. 
Během aplikace a následného zrání nesmí teplota podkladu, materiálu i okolí klesnout 
pod +5 ⁰C. Převrstvení materiálu typu cementových stěrek, potěrů, tmelů a lepidel je 
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možné cca 2 hodiny od aplikace, přičemž povrch je vhodné zvlhčit. Před převrstvením 
necementovými materiály (epoxidy, polyuretany) a pokládkou (lepením) podlahovin je 
nutné provést kontrolu vlhkosti, která je odvislá od tloušťky aplikovaného materiálu, 
charakteru podkladu, vnějších podmínek a nelze její obsah předem deklarovat. 
 

 
Likvidace odpadu: Viz Bezpečnostní list. 

 
Kvalita výrobku: Kvalita výrobku je kontrolována ve vlastní podnikové laboratoři. 
 
Skladování: 12 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu na paletě v suchém skladě. 

Chránit před vlhkem.   
 
Balení: Pytel 15 kg/paleta 450 kg (30 pytlů). 

 

Bezpečnost práce: Viz Bezpečnostní list. 
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