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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 Repaspachtel rapid   
Kat. č.: 6050 

Aktualizácia 11/2021 
 
 
Produkt: Rýchlotvrdnúca, cementová, polymérom modifikovaná opravná stierková hmota. 
 
Použitie: Na vyrovnanie a lokálnym opravám výtlkov, priehlbín a prasklín na podlahách, stenách, 

stropoch, schodiskách v hrúbkach až 30 mm na bežných minerálnych podkladoch (betón, 
cementové a vápennocementové omietky atď.). 

 
Vlastnosti: Veľmi rýchle vytvrdnutie, vysoká konečná pevnosť a povrchová tvrdosť, pochôdznosť a 

možnosť zarovnania prebrúsením po cca 60 minútach, ďalšiu vrstvu možno nanášať  
po cca 2 hodinách od aplikácie. 

 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
 
 
Spotreba materiálu: 
Spotreba vody: 
Doba spracovateľnosti (+20 °C): 
Hrúbka vrstvy: 
Pevnosť v tlaku po 2 hod.: 
Pevnosť v tlaku po 6 hod.: 
Pevnosť v tlaku po 24 hod.: 
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: 
Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch: 
Prídržnosť po 28 dňoch: 
 

zmes cementu a špeciálnych hydraulických spojív, 
vápenný hydrát, vápencová a kremičitá plnivá  
o zrnitosti do 0,4 mm, prísady  
cca 1,6 kg/m² na 1 mm hrúbky 
3,0–3,3 l /15 kg vrece, tj. 20–22 % 
cca 15 min. 
2–30 mm 
≥ 10 N/mm² 
≥ 15 N/mm2 

≥ 20 N/mm2 

≥ 30 N/mm2 

≥ 7 N/mm² 
≥ 1,5 N/mm² 
  

Normy: EN 13813: 2002 (CT-C35-F7-B1,5) 
 

Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť čistý, suchý, nosný a nesmie byť zamrznutý. Silne nasiakavé podklady 
(napr. zvetrané betóny a omietky) je vhodné ošetriť penetračným prostriedkom PROFI 
Primer K, prašné podklady spevniť hĺbkovou penetráciou PROFI Uni Tiefengrund. 
Necementové podklady (sadra, anhydrit, magnezit) je nutné penetrovať vždy. 
 
Miešanie: 
Pre drobné opravy ručne murárskou lyžicou v murárskej miske alebo vedre, pričom 
materiál sa sype za stáleho miešania do odmeraného množstva vody v miešacej nádobe. 
Väčší objem materiálu (nad 5 kg) možno zamiešať pomocou vhodného nízkootáčkového 
vrtuľového miešadla. Podľa spôsobu miešania (ručne, strojovo) dôjde ku vzniku 
homogénnej hmoty po 1 až 2  minútach. 
Pozor, nepripravovať viac materiálu, než je možné spracovať do 15 minút po zamiešaní. 
 
Spôsob aplikácie: 
Na pripravený podklad sa materiál nanáša v potrebnej hrúbke vhodným náradím 
(špachtľa, murárska lyžica, kovové hladidlo). V prípade potreby možno finálne zarovnanie 
prebrúsením vykonať cca 60 minút od nanesenia. Materiál je v tom čase bezpečne 
pochôdzny. 
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Počas aplikácie a následného zrenia nesmie teplota podkladu a vzduchu klesnúť pod 5 ⁰C 
a nesmie byť vyššia ako 25 °C (podklad) či 30 °C (vzduch). Prevrstvenie materiálu typu 
cementových stierok, poterov, tmelov a lepidiel je možné cca 2 hodiny od aplikácie, 
pričom povrch je vhodné zvlhčiť. Pred prevrstvením necementovými materiálmi 
(epoxidy, polyuretány) a kladením (lepením) podlahovín je nutné vykonať kontrolu 
vlhkosti, ktorá je závislá od hrúbky aplikovaného materiálu, charakteru podkladu, 
vonkajších podmienok a nemožno jej obsah vopred deklarovať. 

Odstraňovanie 
odpadu: 

 

Pozri Kartu bezpečnostných  údajov. 

 
Skladovanie: 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom 

sklade. Chrániť pred vlhkom. 
 

 
Balenie: Vrece 15 kg/450 kg  (30 vriec). 

 
Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných  údajov. 
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