
Technický list  
Profibaustoffe CZ, s.r.o.   

 

 
 

1/2 
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 FARADAYUS KLEBESPACHTEL Kat. č. 6726, 6736 
Aktualizace 12/2022 

 
 
Produkt: Lepicí a stěrková hmota pro fasádní tepelněizolační desky z EPS k odstínění 

elektromagnetického smogu. 
 
Použití: Pro lepení izolačních desek z EPS v zateplovacích systémech a pro provádění výztužné 

vrstvy při současném vkládání výztužné tkaniny. Použití i pro stěrkování starých 
i nových omítek v interiéru a exteriéru. 

 
Vlastnosti: Odstiňuje elektromagnetické záření a pole elektrických zařízení působících škodlivě 

na lidský organismus, velmi dobrá zpracovatelnost a elasticita, vysoká paropropustnost, 
rychlé vytvrzování. 

 
Technické 
údaje: 

Složení: 
 
Spotřeba materiálu: 
 
Tloušťka vrstvy: 
Spotřeba vody: 
Faktor difuzního odporu μ: 
Koeficient tepelné vodivosti λ: 
 

cement, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady, funkční 
plniva a vlákna,   
cca 4–6 kg/m² – lepení 
cca 4,5–7,5 kg/m² – stěrkování 
min. 3 mm, max. 5 mm 
cca 6 l /pytel 25 kg 
cca 30 
cca 0,8 W/m.K  
 

Normy: ETAG 004 
 
Zpracování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podklad: 
Podklad musí být suchý, prostý prachu, dostatečně rovinný, savý, bez výkvětů, nesmí být 
zmrzlý (teplota nad +5 °C, platí pro rovněž pro okolní vzduch). Z podkladu je třeba 
odstranit staré nátěry nebo omítky s nízkou soudržností nebo pevností. Sprašující 
podklady je třeba pečlivě očistit a ošetřit hloubkovou penetrací (např. PROFI UNI 
TIEFENGRUND). 
Míchání: 
Materiál možno míchat nízkootáčkovým míchadlem nebo pomocí kontinuální míchačky 
na konzistenci vhodnou pro lepení (tužší) nebo pro stěrkování (řidší). Ke směsi není 
dovoleno přimíchávat cizí materiály. 
Zpracování: 
Při lepení desek maltu nanášíme vždy na rub desek po obvodu v pásu šířky cca 70 mm a 
bodově ve 3 bodech o průměru cca 120 mm v podélné ose desky (platí pro formát desky 
1000 x 500 mm) tak, aby krytí rubu desky maltou bylo minimálně 40 % plochy. Na rovný 
podklad je možné nanášet lepicí hmotu i celoplošně. Následné práce smějí být 
prováděny nejdříve 1 den po nalepení desek, resp. po dostatečném vytvrzení lepidla. 
Při stěrkování nejprve v rozích otvorů osadíme do malty diagonální výztuž o rozměru 
300x200 mm. Poté maltu celoplošně zatřeme rovnou stranou hladítka a následně 
rozetřeme zubovou stěrkou. Nanesenou vrstvu stěrky vyztužíme tkaninou ze skelných 
vláken s přesahem pásů min. 100 mm. Jmenovitá tloušťka vrstvy činí 3 mm, výztužná 
tkanina musí být celoplošně překryta. Nanesenou stěrku je třeba nechat vyzrát po dobu 
min. 1 týden. První dny po nanesení je třeba povrch chránit před silným větrem a 
přímým slunečním zářením. Zpracovávat při teplotě podkladu a vzduchu +5 až +30 °C.  
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Upozornění: 
 

Podle normy musí být všechny plochy odbornou firmou uzemněny. V interiéru 
doporučujeme použít zemnící sadu ES a zemnící pás EB, v exteriéru zemnící sadu ES-A od 
firmy Y-Shield Abschirmtechnik (https://www.yshield.com/ww/impressum-legal-notice). 

 
Likvidace odpadu: Viz Bezpečnostní list.  
 
Kvalita výrobku: Kvalita výrobku je kontrolována ve vlastní podnikové laboratoři. 
 
Skladování: 24 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). 
Volně ložený – silo s kontinuální míchačkou. 

 

Bezpečnostní 
pokyny: 

 
Viz Bezpečnostní list. 
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