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PROFI ADI PLUS 
Kat. č.: 6820, 6821 

  Aktualizace 11/2022 
  
Produkt: Zlepšující disperzní přísada do potěrů a malt. 
  
Použití: Přísada do záměsové vody pro zušlechtění cementem pojených směsí (prostých 

podlahových potěrů a omítkových a maltových směsí) a pro přípravu „živého“ 
kontaktního můstku pro aplikaci sdružených potěrů na hladké podklady ve vnějším  
i vnitřním prostředí.  

  
Další informace: Při smíchání se suchou směsí snižuje přísada množství potřebné záměsové vody. 

Zvyšuje plasticitu směsi a také retenci vody, což snižuje její odpar a možnost tvorby 
smršťovacích trhlin. Přísada je systémovým výrobkem pro zhotovení kontaktního 
můstku pod potěr PROFI ESTRICH TBR 2 MM. Je také vhodná do potěrů a omítek 
v případě jejich použití se zabudovaným podlahovým nebo stěnovým vytápěním. 
Rovněž zvyšuje odolnost materiálů vůči klimatickým vlivům. 

  
Vlastnosti: Zvyšuje přídržnost k podkladu, pevnost v tahu za ohybu, mrazuvzdornost, 

otěruvzdornost a chemickou odolnost vyzrálých hmot. Snižuje nasákavost a sklon ke 
sprašování povrchu. 

  
Technické údaje: Složení: bezrospouštědlová hmota na bázi polymerní disperze 
 Teplota pro zpracování: +5 °C–+30 °C 
 Obsah sušiny: (49 ± 1) % 
 pH: cca 8 
 Objemová hmotnost: 1,03 kg/dm3  
 Barva: nažloutlá 
 Dávkování:  

 Použití Záměsový roztok 
(přísada : voda) 

Spotřeba 

 

„Živý“ kontaktní můstek 
pod potěr  
PROFI ESTRICH TBR 2 MM  

1 : 1 

0,15 l roztoku/kg potěru 
(75 ml disperze + 75 ml vody). 
Spotřeba potěru 6 kg/m²/4 
mm, tedy 0,9 l roztoku/m² 
potěru 
(0,45 l disperze + 0,45 l vody) 

 

Zušlechtění podlahových 
potěrů  

Předepsané množství 
záměsové vody snížit 
na cca 90 % hodnoty  
a toto množství 
namíchat z disperze a 
vody v poměru 
1 : 2 až 1 : 3 

Příklad: 
Záměsová voda 0,133 l/kg 
90 % hodnoty = 0,12 l/kg 
Spotřeba disperze 0,03-0,04 
l/kg suché směsi. 
Spotřeba potěru 20 kg/m²/cm, 
tedy 0,6-0,8 l disperze/m²/cm 

 

Zušlechtění omítkových  
a maltových směsí 

Předepsané množství 
záměsové vody snížit 
na cca 90 % hodnoty  
a toto množství 
namíchat z disperze a 
vody v poměru 
1 : 3 

Příklad: 
Záměsová voda 0,22 l/kg 
90 % hodnoty = 0,20 l/kg 
Spotřeba disperze 0,05 l/kg 
suché směsi. 
Spotřeba omítky 12 kg/m²/cm, 
tedy 0,6 l disperze/m²/cm 
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Zpracování: Příprava podkladu: 

Podklad musí být suchý, soudržný, bez nečistot a separačních vrstev (prach a 
sprašující částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů, zbytky bednících olejů apod.). 
Neaplikovat na podklady trvale zavlhčené a biologicky napadené. 
Minimální pevnost podkladu (hodnota pevnosti v tahu zjištěná odtrhovou zkouškou) 
by měla splňovat hodnotu alespoň 1,0 N/mm². 
 

Způsob aplikace: 
Provádění „živého“ kontaktního můstku pod podlahové potěry – při pokládce 
potěrů, např. výrobku PROFI ESTRICH TBR 2 MM, na hladké podklady je nutné 
nejdříve na podklad nanést kontaktní můstek vytvořený ze záměsového roztoku, viz 
tabulka dávkování, vmíchaného do suchého potěru. Takto připravený můstek se 
ihned aplikuje na podklad např. hrubým kartáčem nebo zubovým hladítkem o 
velikosti zubu 6-8 mm (průměrná tloušťka vrstvy cca 4 mm) a do takto nanesené 
hmoty se metodou „živý do živého“ pokládá samotný potěr namíchaný se záměsovou 
vodou podle technického listu výrobku. Je třeba dbát na zajištění dostatečného 
množství namíchaného potěru tak, aby bylo možné potěr klást plynule a průběžně do 
živého můstku. Na podklad se nanese pouze takové množství kontaktního můstku, 
aby nedošlo k jeho zaschnutí ještě před položením potěru. 
 
Příprava zušlechtěných potěrů, omítek a malt–podlahový potěr nebo omítková či 
maltová směs se připraví vmícháním suché směsi do záměsového roztoku, viz tabulka 
dávkování. Disperze umožňuje snížení množství záměsové vody na cca 90 % hodnoty 
uvedené v technickém listu příslušného výrobku. 
 
Upozornění–přípravek nepoužívejte pro výrobky již modifikované 
redispergovatelnými polymery, plastifikátory apod. (viz technický list 
zušlechťovaného výrobku).  

  
Likvidace odpadu: 
 
Kvalita výrobku: 

Viz Bezpečnostní list. 
 
Kvalita výrobku je kontrolována ve vlastní podnikové laboratoři. 

  
Skladování: 12 měsíců od data výroby v původních dobře uzavřených obalech při teplotě +5 až 

+30 °C. Chránit před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem. Výrobek 
nesmí zmrznout. 

  
Balení: Kbelík 10 a 2 kg. 
  
Bezpečnost práce: Viz Bezpečnostní list. 
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