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Aktualizace: 25.10.2022

Kat. č.: 6785PROFI RÖNTGEN-BLOCKER PUTZ

Jádrová omítka s obsahem barytu pro odstínění ionizujícího zářeníProdukt:

Pro ruční a strojní omítání stěn v prostorách a na pracovištích zatížených zdroji záření RTG. V
předepsané tloušťce působí jako ochrana před zářením. Omítku lze nanášet na všechny běžné
zdicí prvky a slouží jako podklad pod štukové omítky nebo obklady.

Použití:

Zajišťuje splnění požadovaných hygienických norem, díky vysoké objemové hmotnosti má omítka
také zvukově izolační vlastnosti. Testováno Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i.  podle normy
ČSN EN 61331-1 ed. 2 jako ochranný prostředek před rentgenovým zářením. Deklarované stínicí
parametry jsou kontrolovány během celého procesu výroby.

Vlastnosti:

Složení: baryt ≤ 4 mm, vápencová moučka, cement, vápenný hydrát, přísady

Technické údaje:

Spotřeba materiálu cca 25 kg/m²/cm

Tloušťka vrstvy max. 20 mm v jedné vrstvě

Tloušťka vrstvy dodatek doporučená tloušťka viz upozornění

Spotřeba vody cca 0,1 l/kg

Pevnost v tlaku ≥ 8 N/mm² po 28 dnech

Pevnost v tahu za ohybu ≥ 3 N/mm² po 28 dnech

Přídržnost ≥ 0,3 N/mm² po 28 dnech

Koeficient tepelné vodivosti λ ≤ 1,11 W/(m·K)

Třída reakce na oheň A1

Objemová hmotnost 2400–2550 kg/m³

EN 61331-1 (ED 2), EN 998-1 (GP, CS IV, Wc0)

Normy:

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +5 °C a pod +30 °C.
V čerstvě omítnutých prostorách je nutné zamezit teplotním výkyvům v době tvrdnutí a zrání omítek. Vysoké teploty
způsobené např. náběhem topení, mohou způsobit příliš rychlé vysychání omítek, doprovázené jejich prudkým
smršťováním a vznikem trhlin.

Podklad musí být suchý, nosný, bez nečistot, bez zbytků barvy a odbedňovacích přípravků, bez výkvětů,
mikroorganizmů a nesoudržných částic, nesmí být mastný a nesmí být zmrzlý.

Podklad:

Neaplikovat na podklady trvale zavlhčené a biologicky napadené. Případné spáry a dutiny v podkladu je nutné 
vyplnit vhodným materiálem PROFI podle charakteru podkladu, např. zdicí maltou PROFI DUR 4 MM nebo ruční 
jádrovou omítkou PROFI GRUNDPUTZ 2 MM nebo 4 MM. Podklad se opatří cementovým postřikem PROFI 
SPRITZER 2 MM nebo PROFI SPRITZER 4 MM a nanesený postřik se nechá 3 dny vyzrát.
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Zpracování:

omítací stroj, bubnová míchačka, zednická lžíce, hladítko, nízkootáčkové míchadlo

Míchání:

Jádrová omítka PROFI RÖNTGEN-BLOCKER PUTZ je určena jak pro ruční, tak i pro strojní nanášení. Při ručním 
zpracování se suchá směs smíchá s předepsaným množstvím vody na požadovanou konzistenci. Používat pouze pitnou 
vodu dle ČSN EN 1008. Nízké množství záměsové vody může způsobit vznik poruch při nanášení, vysoké množství 
záměsové vody znamená snížení požadované objemové hmotnosti, snížení požadované účinnosti omítky a také možnost 
případného vzniku trhlin. Pro dokonalou homogenizaci směsi a aktivaci chemických přísad je nutné maltu důkladně 
rozmíchat např. v běžné bubnové míchačce. Namíchanou maltu není možné během aplikace dále ředit vodou. Proto je 
doporučeno namíchat pouze tolik omítky, které je možné v daném čase zpracovat a nebude tak docházet ke ztrátám na 
materiálu. Při strojním nanášení se použije vhodný typ omítacího stroje.

Pracovní postup:

Omítka se nanáší na podkladní zdivo opatřené vyzrálým postřikem (tento je možné předem zvlhčit) běžným způsobem 
nahazováním zednickou lžicí nebo strojně. Není povoleno použití omítníků z důvodu možného vzniku trhlin v místech po 
vyjmutých omítnících.
Pokud je předepsaná tloušťka omítky větší jak 20 mm, je nutné aplikaci provádět po vrstvách v tloušťce max. 20 mm. 
První vrstva se nanese na podklad pouze nahrubo a neprovádí se další úprava povrchu. Každá další vrstva se nanáší 
obdobným způsobem vždy po 24 hodinách zrání vrstvy předchozí. Pokud jsou klimatické podmínky natolik zhoršeny, že 
během 24 hodin zrání nedojde k nabytí dostatečné únosnosti první vrstvy, je třeba s nanášením další vrstvy vyčkat do té 
doby, až bude tomuto požadavku vyhověno. Důvodem je vysoká objemová hmotnost omítky a při nedodržení uvedené 
podmínky může dojít k jejímu spadnutí. Z tohoto důvodu je doporučeno v podzimním a zimním období omítané prostory
temperovat. U poslední vrstvy se povrch omítky zarovná latí. 
Do přechodů mezi různými stavebními materiály musí být vložena výztužná tkanina s velikostí ok 10 x 10 mm odolná 
vůči alkáliím s přesahem min. 20 cm na každou stranu od spoje. Rohy stavebních otvorů je nutné vyztužit vložením 
diagonální výztuhy z tkaniny o rozměru alespoň 30 x 50 cm s umístěním přímo k rohu otvoru. Tkanina se vkládá do horní 
třetiny celkové tloušťky vrstvy omítky. Při smíšeném zdivu, kritické geometrii podkladu, větších tloušťkách omítky, 
omítání návětrných stěn apod. je nutné omítku vyztužit celoplošně výztužnou tkaninou odolnou proti alkáliím. Tkanina 
se vkládá do horní třetiny celkové vrstvy omítky, popřípadě po vyschnutí jádrové omítky se provede celoplošná 
armovací vrstva.
Povrchovou vrstvu je možné provést ze štukových omítek PROFI MONOSPACHTEL, PROFI FEINPUTZ nebo PROFI 
NATURFEIN.

Upozornění:

Vzhledem k vysoké objemové hmotnosti omítky je její zpracování specifické v porovnání s běžnými typy jádrových 
omítek a způsob aplikace vždy konzultujte s výrobcem omítky. K suché směsi je zakázáno přidávat jakékoliv další látky.
 

Ekvivalent olova (mm) při napětí zářiče (kV) pro objemovou hmotnost 2400 kg/m³

tl. omítky 
(mm)

100 kV 150 kV 200 kV 250 kV 300 kV

10 1,42 0,77 0,8 0,56 0,57

15 2,04 1,05 0,76 0,75 0,78

20 2,73 1,33 1,06 1,08 1,13

25 3,23 1,55 1,25 1,29 1,38

30 3,65 1,77 1,47 1,54 1,65

 
Přesnou celkovou tloušťku vrstvy omítky je nutné stanovit odborným návrhem (projektem).

2/3

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 předcházejícího vydání.



Technický list
Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly.

Balení:

Kat. č.

6785

Balení

pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta

Skladování:

24 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu na paletě v suchém skladě.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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