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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 Uni Putzgrund probarvená 
(PROFI Uni Putzgrund eingefärbt) 

Kat. č.: 7978, 7979  
Aktualizace 9/2021 

 
Produkt: Univerzální penetrační nátěr pod pastovité omítky. 
 
Použití: Pro sjednocení savosti podkladu a ke zlepšení přilnavosti následných vrstev k podkladu, a 

to zejména pastovitých strukturálních omítek a mozaikových omítek. 
 
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, probarvená do požadovaného odstínu. 
 
Technické 
údaje: 

Složení: 
 
Spotřeba materiálu: 

styren-akrylátové pojivo, silikonová emulze, minerální 
plniva, přísady, voda 
cca 0,1–0,2 kg/m²  

 
Normy:  ETAG 004 
 
Zpracování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příprava podkladu: 
Podklad musí být čistý, suchý, bezprašný, nesmí být zmrzlý.  
Míchání: 
Důkladně promíchat pomocí nízkootáčkového míchadla. Ředit lze čistou vodou podle 
zvyklosti max. do 5 %. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.  
Způsob aplikace: 
Lze nanášet válečkem nebo štětcem. V případě dvouvrstvé aplikace nutno dodržet 
časovou prodlevu 24 hodin mezi jednotlivými nátěry. Nelze zpracovávat při silném větru, 
přímém slunečním záření nebo za deště. Zpracovávat při teplotě podkladu a vzduchu +5 
až +30 °C. Pozor na nebezpečí pozdějšího zmrznutí při následném poklesu teploty. Při 
+20 °C a 65% vlhkosti vzduchu je nátěr po 4 hodinách suchý na povrchu a po 12 hodinách 
je již zcela suchý. Při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se tato doba prodlužuje. 

 
Likvidace odpadu: Viz Bezpečnostní list. 

 
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 20 kg/24 kbelíků - 480 kg paleta, 

kbelík 5 kg/75 kbelíků – 375 kg paleta. 
 

Bezpečnost práce: Viz Bezpečnostní list. 
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