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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 predchádzajúceho vydania. 
 

 
 

PROFI AKRYLÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA 
(PROFI KUNSTHARZ-FASSADENFARBE) 

Kat. č.: 7570 
Aktualizácia 8/2022 

 
Produkt: Vysoko akostný náter na akrylátovej báze pre vonkajšie použitie. 
 
Použitie: Ako konečná povrchová úprava na nové a staré omietky, betón alebo pretieranie starých 

disperzných omietok, náterov a lakov. 
 
Vlastnosti: Dobrá krycia schopnosť, nízka nasiakavosť, vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom, 

univerzálne použitie, oteruvzdorná, obsahuje prísady proti rastu baktérií a plesní. 
 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
Spotreba materiálu: 
 
Ekvivalentná difúzna hrúbka sd: 
 

akrylátová disperzia, prísady, voda 
cca 0,15–0,25 kg/m2 na 1 náter (podľa nasiakavosti 
podkladu) 
0,14–1,4 m 

Normy:  - 
 
Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť čistý, suchý, bezprašný, nasiakavý, vyzretý, nesmie byť zamrznutý. 
Všetky nečistoty, prípadne mastnoty, je potrebné najskôr odstrániť. Staré minerálne 
nátery je potrebné odstrániť vrátane nesúdržných častí. V prípade nových omietok je 
treba dodržať dobu zrenia omietok cca 4 až 6 týždňov. Pred náterom je nutné 
skontrolovať alkalitu podkladu. 
Staré omietky alebo nesúdržné podklady nutné penetrovať hĺbkovou penetráciou PROFI 
UNI TIEFENGRUND, zvýšenú nasiakavosť podkladu znížiť pomocou PROFI PRIMER 2802. 
Miešanie: 
Dôkladne premiešať pomocou nízkootáčkového miešadla. Riediť možno čistou vodou, 
prvý náter max. do 10 % vody, druhý náter max. do 5 % vody. K zmesi nie je dovolené 
primiešavať cudzie materiály. 
Spôsob aplikácie: 
PROFI AKRYLÁTOVÚ FASÁDNU FARBU možno nanášať valčekom, štetcom alebo 
striekaním. Postačujú dva nátery. Nemožno spracovávať pri silnom vetre, priamom 
slnečnom žiarení alebo za dažďa. Okolité plochy chrániť pred znečistením. Nie je 
dovolené miešať s inými farbami. 
Prácu v priebehu zmeny je nutné organizovať tak, aby sa ráno nezačínalo s nanášaním 
náterov na plochách, oslnených vychádzajúci slnkom (zvyčajne východná alebo 
juhovýchodná fasádna plocha). Riziko poškodenia diela hrozí predovšetkým v prípadoch 
chladných nocí a jasnej oblohy po ránu, kedy došlo opakovane (a to nielen u náterov 
PROFI) k lokálnym zmenám farebného odtieňa zatienených a nezatienených miest (napr. 
odtlačok lešenia na fasáde). Ide o dôsledok nerovnomerného ohrevu zrejúce vrstvy 
náteru od vychádzajúceho slnka. Spracovávať pri teplote podkladu a vzduchu +5 až 
+30 °C. Pozor na nebezpečenstvo neskoršieho zmrznutia pri následnom poklese teploty. 
Pri +20 °C a 65% vlhkosti vzduchu schne náter 6 až 8 hodín. Povrch je odolný proti dažďu 
po 24 hodinách. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia 
predlžuje. 
 



Technický list  
Profibaustoffe CZ, s.r.o.   

 

 
 

2/2 
 

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 predchádzajúceho vydania. 
 

Farebné odtiene: 
PROFI AKRYLÁTOVÁ FASÁDNA FARBA sa dodáva vo farebných odtieňoch podľa 
vzorkovníka PROFI. Pre presnejší výber farebného odtieňa odporúčame prevedenie 
skúšobnej vzorky priamo na objekte. 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. 

 
Likvidácia odpadu: Pozri Kartu bezpečnostných údajov. 
 
Skladovanie: 12 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 

až +30 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a nadmerným teplom. Výrobok 
nesmie zmrznúť. 

 
Balenie: Vedro 20 kg/24 vedier - 480 kg paleta. 
 

Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných údajov. 
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