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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 predchádzajúce vydania. 
 

PROFI Spachtel ZF Kat. č.: 8041  
Aktualizácia 7/2019 

Produkt: Bezcementové lepiaca a stierkovacia hmota. 
 
Použitie: Používa sa pri realizácii zateplenia fasád (ETICS) s polystyrénom alebo minerálnou vatou 

ako lepiaca malta, ktorou sa dosky izolantu lepia na dostatočne súdržný a únosný 
podklad. Zároveň sa tento materiál používa na vytvorenie stierkovej krycej vrstvy 
opatrenej výstužnou tkaninou zo sklených vlákien. 

 
Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, vysoká elasticita a odolnosť proti poveternosti. 
 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
Spotreba: 
Prídržnosť: 

akrylátová disperzia, organické prísady 
cca 5,0 kg/m²/3 mm 
> 100 kN/m

2
 (na EPS) 

 
Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť čistý, suchý, bezprašný, bez zvyškov starej omietky, nosný a pevný. 
Hrubé nerovnosti sa musia vopred vyrovnať. V prípade vyrovnania je potreba dodržať 
minimálnu dobu zrenia 1 deň na 1 mm hrúbky. Nesúdržné podklady napenetrovať 
penetráciou PROFI Uni Tiefengrund, hladké podklady opatriť kotviacim mostíkom PROFI 
Adhézny mostík

+
. 

Miešanie: 
Materiál pripravený na okamžité spracovanie. V prípade nutnosti je možnosť riedenie 
vodou max. do 2 %. K zmesi nie je  dovolené primiešavať cudzie materiály. 
Spôsob aplikácie: 
Lepenie: 
Na lepenie sa lepiaca malta nanesie na dosku tepelného izolantu v hrúbke podľa 
charakteru podkladu a doska sa pritlačí na obkladaný povrch. 
Stierkovanie: 
Na dosky nalepeného izolantu nanášame vrstvičku v hrúbke cca 3 mm, ktorá je následne 
opatrená výstužnou tkaninou, a potom sa hladidlom upraví jej povrch na hladko. Po 
vytvrdnutí (cca 3 dni) táto vrstva slúži ako podklad pre konečnú úpravu prefarbenou 
omietkou. Spracovávať pri teplote podkladu a vzduchu +5 až +30 °C. V prvých dňoch po 
nanesení chrániť povrch pred silným vetrom a priamym slnečným žiarením. 

 
Likvidácia odpadu: Odpad likvidujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 
 
Skladovanie: Nesmie zmrznúť. Doba expirácie 12 mesiacov od dátumu výroby. 

 
Balenie: Vedro 25 kg/750 kg paleta (30 vedier). 
 

Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných údajov. 
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