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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 Spachtel ZF Kat. č.:8041  
Aktualizace 7/2019 

 
Produkt: Bezcementová lepící a stěrkovací hmota.  
 
Použití: Používá se při realizaci zateplení fasád (ETICS) s polystyrenem nebo minerální vatou jako 

lepící malta, kterou se desky izolantu lepí na dostatečně soudržný a únosný podklad. 
Zároveň se tento materiál používá na vytvoření stěrkové krycí vrstvy opatřené výztužnou 
tkaninou ze skelných vláken. 

 
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, vysoká elasticita a odolnost proti povětrnosti. 
 
Technické 
údaje: 

Složení: 
Spotřeba: 
Přídržnost: 

akrylátová disperze, organické  přísady 
cca  5,0 kg/m²/3 mm 
> 100 kN/m

2
 (na EPS) 

 
Normy:  - 
 
Zpracování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příprava podkladu: 
Podklad musí byť čistý, suchý, bezprašný, bez zbytků staré omítky, nosný a pevný. Hrubé 
nerovnosti se musí předem vyrovnat. V případě vyrovnání je potřeba dodržet minimální 
dobu zrání 1 den na 1 mm tloušťky. Nesoudržné podklady napenetrovat penetrací PROFI 
Uni Tiefengrund, hladké podklady opatřit kotvícím můstkem PROFI Adhezní můstek

+
. 

Míchání: 
Materiál připravený k okamžitému zpracování. V případě nutnosti je možnost ředění 
vodou max. do 2 %. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.  
Způsob aplikace: 
Lepení: 
Pro lepení se lepící malta nanese na desku tepelného izolantu v tloušťce podle 

charakteru podkladu a deska se přitlačí na obkládaný povrch. 
Stěrkování: 
Na desky nalepeného izolantu nanášíme vrstvičku v tloušťce cca 3 mm, která je následně 
opatřena výztužnou tkaninou, a pak se hladítkem upraví její povrch do hladka. Po 
vytvrdnutí (cca 3 dny) pak tato vrstva slouží jako podklad pro konečnou úpravu 
probarvenou omítkou. Zpracovávat při teplotě podkladu a vzduchu +5 až +30 °C. 
V prvních dnech po nanesení chránit povrch před silným větrem a přímým slunečním 
zářením. 

 
Likvidace odpadu: Podle zákona č. 188/2004 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

 
Skladování: Nesmí zmrznout. Doba expirace 12 měsíců od data výroby. 

 
Balení: Kbelík 25 kg /750 kg paleta (30 kbelíků). 
 

Bezpečnost práce: Viz Bezpečnostní list. 
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