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Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú 
aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom 
liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím 
výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu 
platnosti predchádzajúce vydania. 
 

 

PROFI Mozaiková omietka 

(PROFI Buntsteinputz) 
 

Kat. č.: 6411 - 6414   
6641 - 6644 

 (podľa označenia odtieňa)  
              Aktualizácia 12/2020 

Produkt: Mozaiková omietka pre dekoratívnu povrchovú úpravu fasád. 
 
Použitie: Na dekoratívnu úpravu povrchov vo vnútorných aj vonkajších priestoroch, najmä na 

úpravu soklov, exponovaných častí fasád, stĺpov apod. 
 
Vlastnosti: Pružná, odolná proti poškrabaniu, nárazom, poveternostným vplyvom a zašpineniu,  

vodoodolná, stálofarebná, šetrná k životnému prostrediu, obsahuje prísady proti rastu  
baktérií a plesní. 

 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
Spotreba: 
 
 
Zrnitosť: 
Faktor difúzneho odporu: 

akrylátová disperzia, farbený kremičitý piesok, prísady 
podľa 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:  STN EN 15824: 2010 
 
Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť pevný, čistý, suchý, dostatočne súdržný. Okolité plochy, na ktoré sa 
materiál nebude nanášať je potreba dobre zakryť. Podklad je nutné najprv celoplošne 
opatriť neriedenou, sýtou penetráciou PROFI Uni Putzgrund weiss prefarbenou podľa 
príslušného odtieňa mozaikové omietky. 
Miešanie: 
Dôkladne premiešať pomocou pomalobežného miešadla. Riedenie max. 3 %. K zmesi nie 
je  dovolené primiešavať cudzie materiály. 
Spôsob aplikácie: 
Nanášať pomocou nerezového hladidla, stiahnuť na 1,5 násobok hrúbky zrna a ešte 
v mokrom stave zahladiť plastovým hladidlom jedným smerom. Nespracovávať 
pri silnom vetre, horúcom počasí alebo daždi. Spracovávať pri teplote podkladu a 
vzduchu +7 až +30 °C. Pozor na nebezpečenstvo neskoršieho zmrznutia. Na zabránenie 
pôsobenia dažďa počas fázy schnutia je potrebné povrch zakryť plachtou. 
Pri +20 °C a 65% vlhkosti vzduchu schne do 24 hodín. Povrch je celkovo suchý a 
zaťažiteľný po 2 až 3 dňoch. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba 
schnutia predlžuje. 
Za účelom zaručenia zhody farebného odtieňa je nutné spracovávať materiál dodaný 
z  jednej výrobnej šarže. V prípade nutnosti spracovania materiálu z rôznych výrobných 
šarží je potrebné ich vzájomné premiešanie. Ďalej sa odporúča pred aplikáciou zhodu 
farebného odtieňa overiť na skúšobnej ploche. Pri nedodržaní vyššie uvedeného 
nemožno reklamácie vyplývajúce z prípadnej nezhody farebného odtieňa akceptovať. 
 
Poznámka: 
Vzhľadom k faktu, že plnivo je prírodný granulát môže po čase mierne meniť odtieň a 
inak ovplyvniť vzhľad povrchu. Tmavé odtiene nie sú vhodné na steny situovanej na juh. 
Výrobca nemôže preto prevziať záruku za prípadné farebné rozdiely. 
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Likvidácia odpadu: Odpad likvidujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 
 
Skladovanie:  12 mesiacov na suchom a tienistom mieste v rozmedzí teplôt +5 až + 28 °C.  

 
Balenie: Vedro 25 kg/24 vedier - 600 kg paleta. 
 

Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných údajov. 
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