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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 EDELWEISS 1 MM Kat. č.:6300  
Aktualizace 3/2022 

 
Produkt: Jasně bílá minerální vrchní omítka pro vnitřní i vnější použití. 

Použití: Finální dekorativní štuková omítka s filcovaným povrchem na všechny běžné jádrové 
omítky. Díky jasně bílé barvě nevyžaduje použití fasádního nátěru. 

Vlastnosti: Čistě bílá, silně hydrofobizovaná, snadná zpracovatelnost, dlouhodobá trvanlivost. 
 

Technické 
údaje: 

Složení: 
 
Spotřeba materiálu: 
Tloušťka vrstvy: 
Pevnost v tlaku: 
Pevnost v tahu za ohybu: 
Objemová hmotnost v suchém stavu: 
Faktor difuzního odporu μ: 
Koeficient tepelné vodivosti λ: 
Spotřeba vody: 

bílý cement, vápenný hydrát, vápencová drť 
0–1,0 mm, přísady 
cca 4 kg/m²/2 mm 
2 mm 
˃ 3,5 N/mm2 

˃ 1,0 N/mm2 

cca 1600 kg/m3  
cca 15 
0,8 W/m.K 
cca 5,3 l/pytel 25 kg 
  

Normy:  EN 998-1:2016 (CR-CS II) 

Zpracování: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příprava podkladu: 
Nanáší se na dostatečně pevnou, vyzrálou a nezaprášenou vrstvu jádrové omítky. Silně 
savé podklady je vhodné ošetřit penetračním prostředkem PROFI PRIMER 2802, 
sprašující podklady zpevnit hloubkovou penetrací PROFI UNI TIEFENGRUND. V případě 
hladkých a nesavých podkladů (beton) je zapotřebí nanést na povrch kotvicí můstek 
PROFI ADHEZNÍ MŮSTEK+. 
Míchání: 
Ručně nebo běžnou stavební či kontinuální míchačkou, doba míchání v míchačce cca 
3 minuty, pozor nepřemíchat! Při míchání a zpracovávání je třeba zvlášť dbát na čistotu 
míchacího a pracovního nářadí. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály. 
Způsob aplikace: 
Na podklad se nanáší ocelovým hladítkem. Po lehkém zatvrdnutí je možno povrch 
upravit do potřebné struktury zafilcováním různými druhy hladítek. Hotový povrch je 
jasně bílý a není nutno jej opatřovat povrchovým nátěrem. Je-li požadována jiná barva 
než bílá, je možno opatřit omítnuté plochy běžnou minerální barvou. Zpracovávat 
v rozmezí teplot podkladu a vzduchu +5 až +30 °C. První dny po nanesení je třeba povrch 
chránit před silným větrem a přímým slunečním zářením (vlhčení, ochranné sítě). 
 

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 25 kg/paleta 1 200 kg (48 pytlů). 

Bezpečnost práce: Viz Bezpečnostní list. 
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