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PROFI Mozaiková omítka  

(PROFI Buntsteinputz) 
 

Kat. č.: 6601 - 6632 
6641 - 6644 

(dle označení odstínu)  
Aktualizace 12/2020 

Produkt: Mozaiková omítka pro dekorativní povrchovou úpravu fasád. 
 
Použití: Pro dekorativní úpravu povrchů ve vnitřních i venkovních prostorách, zejména pro 

úpravu soklů, exponovaných částí fasád, sloupů apod. 
 
Vlastnosti: Pružná, odolná proti poškrábání, nárazům, povětrnostním vlivům a zašpinění, 

voděodolná, stálobarevná, šetrná k životnímu prostředí, obsahuje přísady proti růstu 
bakterií a plísní. 

 
Technické 
údaje: 

Složení: 
Spotřeba: 
 
 
Zrnitost: 
Faktor difúzního odporu: 

akrylátová disperze, barvený křemenný písek, přísady 
dle zrnitosti: 
1,2 mm          3,0 až 3,5 kg/m²  
1,6 mm          5,0 až 6,0 kg /m²  
1,2, 1,6 
μ= cca 150 

 
Normy:  ČSN EN 15824: 2018 
 
Zpracování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příprava podkladu: 
Podklad musí být pevný, čistý, suchý, dostatečně soudržný. Okolní plochy, na které se 
materiál nebude nanášet je potřeba dobře zakrýt. Podklad nutno nejprve celoplošně 
opatřit neředěnou penetrací PROFI Uni Putzgrund weiss, probarvenou dle příslušného 
odstínu mozaikové omítky. 
Míchání: 
Důkladně promíchat pomocí pomaloběžného míchadla. Ředění vodou max. do 3 % 
hmotnosti. Ke směsi není dovoleno přimíchávat jiné cizí materiály.  
Způsob aplikace: 
Natáhnout na penetrovaný podklad pomocí nerezového hladítka na 1,5násobek velikosti 
zrna, a ještě v mokrém stavu zahladit plastovým hladítkem jedním směrem. 
Nezpracovávat při silném větru, teplotách vzduchu nad +30 °C nebo při dešti. 
Nezpracovávat při teplotě podkladu a vzduchu nižší jak +7 °C. Pozor na nebezpečí 
zmrznutí před úplným vyschnutím nanesené omítky. Pro ochranu před deštěm během 
fáze schnutí je zapotřebí povrch nanesené omítky zakrýt plachtou. 
Při +20 °C a 65% vlhkosti vzduchu schne do 24 hodin. Povrch je celkově suchý a 
zatížitelný po 2 až 3 dnech. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí 
prodlužuje. 
Za účelem zaručení shody barevného odstínu je nutné zpracovávat materiál dodaný 
z jedné výrobní šarže. V případě nutnosti zpracování materiálu z různých výrobních šarží 
je zapotřebí jejich vzájemné promíchání. Dále se doporučuje před aplikací shodu 
barevného odstínu ověřit na zkušební ploše. Při nedodržení výše uvedeného nelze 
reklamace vyplývající z případné neshody barevného odstínu akceptovat. 
 
Poznámka: 
Vzhledem k faktu, že plnivo je přírodní granulát může během času mírně měnit odstín a 
jinak ovlivnit vzhled povrchu. Tmavé odstíny nejsou vhodné na stěny situované na jih. 
Výrobce nemůže proto převzít záruku za případné barevné rozdíly. 
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Likvidace odpadu: Podle zákona č. 188/2004 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

 
Skladování: 12 měsíců na suchém a stinném místě v rozmezí teplot +5 až +28 °C.   

 
Balení: Kbelík 25 kg /24 kbelíků - 600 kg paleta. 
 
Bezpečnost práce: Viz Bezpečnostní list. 
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