
Technický list  
Profibaustoffe CZ, s.r.o.   

 

 
 

1/1 
 

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 MAL  Kat. č.:9008  
Aktualizace 9/2021 

 
Produkt: Interiérová malířská barva se zvýšenou bělostí. 
 
Použití: Nátěry starých i nových omítek, betonu, sádrokartonových desek a dřevovláknitých desek 

ve vnitřních prostorách–bytové, výrobní a prodejní prostory, sklepy, sklady, garáže apod. 

 
Vlastnosti: Výborná krycí schopnost, zvýšená bělost, snadná zpracovatelnost, nepraská a neodlupuje 

se, velmi dobrá paropropustnost.  
 
Technické 
údaje: 

Složení: 
Spotřeba materiálu: 

akrylátová disperze, plniva, voda 
cca 0,15–0,20 kg/m2 na 1 nátěr  

 
Normy:  - 
 
Zpracování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příprava podkladu: 
Podklad musí být čistý, suchý, bezprašný, savý, vyzrálý, nesmí být mastný. Všechny 
nečistoty, případně mastnoty, je zapotřebí nejprve odstranit. Staré minerální nátěry je 
třeba odstranit včetně nesoudržných částí. V případě nových omítek je třeba dodržet 
dobu zrání omítek cca 4 až 6 týdnů. Před nátěrem je nutno zkontrolovat alkalitu 
podkladu. Povrchy napadené plísní je nutno nejprve ošetřit vhodným fungicidním 
prostředkem. Staré omítky nutno penetrovat hloubkovou penetrací PROFI Uni 
Tiefengrund, zvýšenou savost podkladu snížit pomocí PROFI Primer 2802. 
  
Způsob aplikace: 
Barvu lze nanášet válečkem, štětcem nebo stříkáním (Airless). Produkt aplikujte 
při teplotě podkladu a vzduchu vyšší jak 5 °C.  Není dovoleno míchat s jinými barvami.  
 
Ředění: 
Základní nátěr ředit cca 10 až 20 % vody 
Krycí nátěr ředit cca 5 % vody. 

 
Likvidace odpadu: Viz Bezpečnostní list. 

 
Skladování: 24 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.  Naředěnou barvu nelze dlouhodobě skladovat. 

 
Balení: Kbelík 20 kg/paleta 480 kg (24 kbelíků).  
 
Bezpečnost práce: Viz Bezpečnostní list. 
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