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Značka PROFI nabízí kompletní řešení pro omítání fasád i stěn v interiéru. V katalogu systémových řešení naleznete 
skladby pro omítání různých typů podkladního zdiva. Všechny systémy jsou nastaveny tak, aby byly v  souladu 
s parametry zdiva a  tvořily s ním nedílnou a  funkční součást. Venkovní omítky chrání fasádu před vlivy okolního 
prostředí po mnoho let a tvoří základ pro její dokonalý vzhled. Omítnuté stěny v interiéru zajišťují zvýšenou akumulaci 
tepla a snížení přenosu zvuku. Dlouhodobá životnost omítkových systémů PROFI zaručuje trvanlivost staveb. Tak je 
vytvořena hodnotná investice pro mnoho dalších generací.
Bližší informace o  jednotlivých výrobcích a  systémech naleznete v  příslušné dokumentaci, která je k  dispozici  
na www.profibaustoffe.com 

Nature plus – označení kvality pro výrobky složené z obnovitelných a k životnímu prostředí šetrných surovin.
Vital Baustoffe – výrobky, které svým složením a funkcí zlepšují klima v budovách a zdraví jejich obyvatel.
IBO – certifikát institutu pro stavební biologii a ekologii pro výrobky splňující přísná biologická a ekologická kritéria.
 

ÚVODNÍ SLOVO
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Omítky lze dělit podle mnoha hledisek. Odlišují se např. podle svojí funkce, pojiva, použití, pevnosti, struktury či 
dalších specifických vlastností.

Rozdělení podle funkce
Postřik (také nazýván podhoz nebo špric) – jeho základní funkcí je vytvořit spojovací vrstvu mezi podkladem 
a dalšími vrstvami omítek, např. jádrovou omítkou.
Kontaktní můstek – vrstva pro vytvoření strukturovaného povrchu na hladkých podkladech pro zvýšení přídržnosti 
další vrstvy omítky.
Jádrová omítka – hlavní funkcí je vytvoření vyrovnávací vrstvy pod povrchovou úpravu stěny. Podle typu může 
plnit též funkci tepelněizolační, případně též další speciální funkce, jako např. protihluková izolace, ochrana proti  
RTG záření, odvod vlhkosti ze zdiva apod.
Štuková (jemná) omítka – funkcí omítky je vytvořit finální, rovný a  jemnozrnně strukturovaný povrch a  zároveň 
podklad pod nátěry či jiné povrchové úpravy. Srovnává drobné povrchové nerovnosti jádrové omítky nebo jiného 
rovného podkladu. 
Jednovrstvá omítka – je určena zejména na přesně vyzděné zdivo, plní současně funkci jádrové, vyrovnávací 
i štukové omítky.
Strukturální omítka – jedná se o vrchní omítku, která plní estetickou a ochrannou funkci. Obsahuje plnivo o větší 
zrnitosti ve srovnání s běžnou štukovou omítkou a po nanesení omítky na podklad vytvoří požadovanou strukturu.
Stěrková omítka – jemná omítka sloužící jako povrchová vrstva nanášená v malé tloušťce bez viditelné zrnitosti,  
její povrch je tedy hladký a často brousitelný.

Rozdělení podle typu pojiva
Cementové – vyznačují se vysokou pevností a  odolností vůči působení povětrnostních vlivů a  díky zvýšenému 
obsahu cementu nacházejí uplatnění především v namáhaných prostorách (sklepy, dílny apod.), na zatěžovaných 
fasádách (soklové zdivo) a také jako jádrové omítky pod těžké obklady.
Vápenocementové – jedná se o  nejpoužívanější omítky v  interiéru i  exteriéru, vyznačující se velmi dobrou 
zpracovatelností a univerzálností svého použití.
Vápenné – tento typ omítek se vyznačuje velmi dobrou paropropustností a  nachází uplatnění zejména jako  
povrchová úprava v interiéru staveb. Omítky s pojivem z přirozeného hydraulického vápna (NHL) nacházejí také 
uplatnění při rekonstrukcích historických objektů.
Sádrové – jejich velkou výhodou je schopnost absorpce dočasně zvýšené vlhkosti z okolního prostředí a následně 
její uvolňování zpět. Tím omítky přispívají ke zlepšení mikroklimatu v  interiéru. Některé typy těchto omítek lze  
tzv. gletovat a dosáhnout tak zcela hladkého povrchu.
Vápenosádrové – tento typ omítek kombinuje vlastnosti sádrových a vápenných omítek.
Organické (např. akrylátové, silikátové, silikonové) – jedná se o typy omítek používané zejména jako povrchová 
úprava zateplených i  nezateplených fasád a  vyznačují se zejména vysokou odolností vůči klimatickým vlivům, 
odolností proti biotickému znečištění a dalšími vlastnostmi podle typu omítky. Většinou se nanášejí v  tenké vrstvě 
a jsou vyráběny v pastovité konzistenci. Omítky je možné probarvit do vybraného barevného odstínu.

ROZDĚLENÍ OMÍTEK
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ROZDĚLENÍ OMÍTEK

Rozdělení podle objemové hmotnosti a podle tepelného odporu
Těžké omítky – vysoká objemová hmotnost nad 2 300 kg/m³, speciální využití, např. pro odstínění radioaktivního 
záření apod.
Obyčejné omítky (GP) - objemová hmotnost do 2 300 kg/m³, s minerálním plnivem určené pro běžné použití.
Lehké omítky (LW) – objemová hmotnost do 1 300 kg/m³, jako plnivo je používán zejména perlit, slouží především 
pro omítání tepelněizolačního zdiva.
Tepelněizolační omítky (T2 a T1) - objemová hmotnost do 800 kg/m³ a do 400 kg/m³, jako plnivo je používána 
kombinace kuliček EPS s  perlitem, součinitel tepelné vodivosti λ < 0,2 W/(m.K) a  λ < 0,1 W/(m.K), slouží  
pro omítání vysoce tepelněizolačního zdiva.

Rozdělení podle pevnosti v tlaku – podle normy ČSN EN 998-1
Různé oblasti použití a podmínky prostředí vyžadují omítky s různými hodnotami pevnosti v tlaku. Pro běžná použití 
postačí zpravidla omítky s kategorií CS I a CS II, ale pro speciální použití mohou být požadovány i vyšší kategorie 
pevnosti.
Kategorie CS I – pevnost v tlaku 0,4–2,5 N/mm²
Kategorie CS II – pevnost v tlaku 1,5–5,0 N/mm²
Kategorie CS III – pevnost v tlaku 3,5–7,5 N/mm²
Kategorie CS IV – pevnost v tlaku min. 6 N/mm²

Rozdělení podle kapilární absorpce vody (nasákavosti) – podle normy ČSN EN 998-1
Čím je vyšší kategorie absorpce vody, tím má omítka nižší nasákavost. Pro použití v interiéru většinou postačí omítky 
kategorie W0, na fasádách nacházejí uplatnění spíše omítky kategorií W1 a W2.
Kategorie W0 – není předepsána
Kategorie W1 – C ≤ 0,4 kg/m².min0,5

Kategorie W2 – C ≤ 0,2 kg/m².min0,5
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PŘEHLED SKLADEB

označení doporučená systémová skladba strana
1.1.1

Omítání zdiva  
z keramických pálených bloků

fasáda
pastovitá strukturální omítka 7

1.1.2 štuková omítka s fasádním nátěrem 8

1.2.1

interiér

štuková omítka s interiérovým nátěrem, varianta 1 9

1.2.2 štuková omítka s interiérovým nátěrem, varianta 2 10

1.2.3 jednovrstvá omítka s interiérovým nátěrem 11

2.1.1

Omítání zdiva z pórobetonu

fasáda
pastovitá strukturální omítka 12

2.1.2 štuková omítka s fasádním nátěrem 13

2.2.1

interiér

štuková omítka s interiérovým nátěrem, varianta 1 14

2.2.2 štuková omítka s interiérovým nátěrem, varianta 2 15

2.2.3 jednovrstvá omítka s interiérovým nátěrem 16

3.1.1

Omítání zdiva z betonu

fasáda
pastovitá strukturální omítka 17

3.1.2 štuková omítka s fasádním nátěrem 18

3.2.1
interiér

štuková omítka s interiérovým nátěrem 19

3.2.2 jednovrstvá omítka s interiérovým nátěrem 20

4.1.1
Omítání zdiva  
z dřevocementových prvků

fasáda pastovitá strukturální omítka 21

4.2.1
interiér

štuková omítka s interiérovým nátěrem 22

4.2.2 jednovrstvá omítka s interiérovým nátěrem 23

5.1.1

Omítání zdiva  
z vápenopískových prvků

fasáda
pastovitá strukturální omítka 24

5.1.2 štuková omítka s fasádním nátěrem 25

5.2.1
interiér

štuková omítka s interiérovým nátěrem 26

5.2.2 jednovrstvá omítka s interiérovým nátěrem 27

6.1.1

Omítání smíšeného zdiva

fasáda
pastovitá strukturální omítka 28

6.1.2 štuková omítka s fasádním nátěrem 29

6.2.1
interiér

štuková omítka s interiérovým nátěrem 30

6.2.2 jednovrstvá omítka s interiérovým nátěrem 31

7.1.1
Omítání vytápěných stěn

fasáda štuková omítka s interiérovým nátěrem 32

7.1.2 interiér jednovrstvá omítka s interiérovým nátěrem 33

8 Omítání zdiva s těžkým obkladem
fasáda
interiér

těžký obklad 34

9 Omítání zdiva v místnostech s RTG zářením interiér štuková omítka s interiérovým nátěrem 35

10 Doporučené detaily řešení soklu  fasáda
bez tepelné izolace 36

s tepelnou izolací 37

Výrobky a postupy pro omítání vlhkého a zasoleného zdiva a zdiva rekonstruovaných historických objektů naleznete na www.profibaustoffe.com.
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vrstva název výrobek

1 Zdivo keramické pálené bloky

2 Postřik PROFI SPRITZER 2 nebo 4 MM

3 Jádrová omítka

PROFI UNIMALTA 2 nebo 4 MM
PROFI THERM-PUTZ
PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ
PROFI MK2 1,2 MM
PROFI MZ2 2 MM

Při omítání nových keramických bloků omítkou 
PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ není potřeba 
aplikovat postřik.

4 Výztužná vrstva
PROFI UNI AM LEICHT
PROFI KERAFAS C2T
PROFI KLEBESPACHTEL V30

Vložit tkaninu s velikostí ok cca 4 x 4 mm.

5 Penetrační nátěr PROFI UNI PUTZGRUND

6 Pastovitá omítka

PROFI ANTI-AGING PUTZ
PROFI SILIKONHARZPUTZ
PROFI SILIKATPUTZ
PROFI MOZAIKOVÁ OMÍTKA

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 

1.1.1 OMÍTÁNÍ ZDIVA Z KERAMICKÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ  
FASÁDA S PASTOVITOU STRUKTURÁLNÍ OMÍTKOU

Systém je určen pro omítání fasády z keramických pálených bloků. Skladba omítek podporuje tepelněizolační a akumulační vlastnosti zdiva 
a zároveň dává řadu možností strukturního a barevného řešení fasády. Finální povrchovou úpravu systému tvoří pastovitá strukturální omítka.



https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitky/materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/profi-spritzer-2-mm/
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Unimalta+2+nebo+4+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Therm-putz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MUP-L+Leichtgrundputz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK2+2+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MZ2+2+MM&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+UNI+AM+Leicht&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Kerafas+C2T&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+KLEBESPACHTEL+V30&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Uni+Putzgrund&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Anti-Aging+Putz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+SILIKONHARZPUTZ&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Silikatputz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MOZAIKOVÁ+OMÍTKA&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo keramické pálené bloky

2 Postřik PROFI SPRITZER 2 nebo 4 MM

3 Jádrová omítka

PROFI UNIMALTA 2 nebo 4 MM
PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ
PROFI MK2 1,2 MM

Vložit tkaninu s velikostí ok cca 10 x 10 mm. 
Při omítání nových keramických bloků omítkou 
PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ není potřeba 
aplikovat postřik.

PROFI THERM-PUTZ

4 Štuková omítka

PROFI NATURFEIN 0,6 MM
PROFI MK2 1,2 MM
PROFI EDELWEISS 1 MM
PROFI MONOSPACHTEL

Díky vysoké bělosti omítky PROFI EDELWEISS 
1 MM není při jejím použití nutné aplikovat 
fasádní barvu.

5 Fasádní barva
PROFI SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BARVA
PROFI SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA

1.1.2 OMÍTÁNÍ ZDIVA Z KERAMICKÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ
FASÁDA SE ŠTUKOVOU OMÍTKOU A NÁTĚREM

Systém je určen pro omítání fasády z keramických pálených bloků. Skladba omítek podporuje tepelněizolační a akumulační vlastnosti zdiva  
a zároveň dává řadu možností strukturního a barevného řešení fasády. Finální povrchovou úpravu systému tvoří štuková omítka opatřená  
fasádním nátěrem.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitky/materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/profi-spritzer-2-mm/
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Unimalta+2+nebo+4+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MUP-L+Leichtgrundputz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK2+2+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Therm-putz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Naturfein+0%2C6+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK2+2+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Edelweiss+1+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Monospachtel&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Silikonová+fasádn%C3%AD+barva&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Silikátová+fasádn%C3%AD+barva&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo keramické pálené bloky

2 Penetrační nátěr PROFI PRIMER 2802
Použít v případě velmi savého podkladu,  
v ostatních případech postačí zvlhčení vodou.

3 Jádrová omítka
PROFI MK1 0,8 MM
PROFI MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM

4 Štuková omítka

PROFI MONOSPACHTEL
PROFI MK1 0,8 MM
PROFI FEINPUTZ 0,6 MM
PROFI FINALSPACHTEL

5 Interiérová barva
PROFI EXTRA WEISS
PROFI MAL

1.2.1 OMÍTÁNÍ ZDIVA Z KERAMICKÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ
INTERIÉR SE ŠTUKOVOU OMÍTKOU A NÁTĚREM, VARIANTA 1

Systém je určen pro omítání interiéru z keramických pálených bloků. Skladba omítek podporuje tepelněizolační a akumulační vlastnosti zdi-
va a zároveň umožňuje dobrou paropropustnost souvrství. Finální povrchovou úpravu systému tvoří štuková omítka nanesená na podkladní 
jednovrstvé omítce a opatřená interiérovým nátěrem.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+PRIMER+2802&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK1+0%2C8+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK8+Klimaputz+0%2C8+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Monospachtel&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK1+0%2C8+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Feinputz+0%2C6+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Finalspachtel&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Extra+Weiss&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Mal&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo keramické pálené bloky

2 Postřik PROFI SPRITZER 2 nebo 4 MM

3 Jádrová omítka PROFI UNIMALTA 2 nebo 4 MM Pouze pro ruční zpracování

4 Štuková omítka

PROFI MONOSPACHTEL
PROFI MK1 0,8 MM
PROFI FEINPUTZ 0,6 MM
PROFI FINALSPACHTEL

5 Interiérová barva
PROFI EXTRA WEISS
PROFI MAL

1.2.2 OMÍTÁNÍ ZDIVA Z KERAMICKÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ
INTERIÉR SE ŠTUKOVOU OMÍTKOU A NÁTĚREM, VARIANTA 2

Systém je určen pro omítání interiéru z keramických pálených bloků. Skladba omítek podporuje tepelněizolační a akumulační vlastnosti  
zdiva a zároveň umožňuje dobrou paropropustnost souvrství. Finální povrchovou úpravu systému tvoří štuková omítka nanesená na podkladní 
jádrové omítce a opatřená interiérovým nátěrem. 

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitky/materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/profi-spritzer-2-mm/
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Unimalta+2+nebo+4+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Monospachtel&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK1+0%2C8+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Feinputz+0%2C6+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Finalspachtel&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Extra+Weiss&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Mal&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo keramické pálené bloky

2 Penetrační nátěr PROFI PRIMER 2802
Použít v případě velmi savého podkladu,  
v ostatních případech postačí zvlhčení vodou.

3 Jednovrstvá omítka

PROFI MP4 0,8 MM
PROFI MP2 0,8 MM
PROFI MP2 LEICHT
PROFI MGZ 0,8 MM

4 Interiérová barva
PROFI EXTRA WEISS
PROFI MAL

1.2.3 OMÍTÁNÍ ZDIVA Z KERAMICKÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ
INTERIÉR S JEDNOVRSTVOU OMÍTKOU A NÁTĚREM

Systém je určen pro omítání interiéru z keramických pálených bloků. Skladba omítek podporuje tepelněizolační a akumulační vlastnosti zdiva 
a zároveň umožňuje dobrou paropropustnost souvrství. Finální povrchovou úpravu systému tvoří jednovrstvá omítka opatřená interiérovým 
nátěrem.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+PRIMER+2802&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MP4+0%2C8+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MP2+0%2C8+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MP2+Leicht&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MGZ+0%2C8+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Extra+Weiss&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Mal&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo pórobeton

2 Postřik PROFI SPRITZER 2 nebo 4 MM

3 Jádrová omítka

PROFI UNIMALTA 2 nebo 4 MM
PROFI THERM-PUTZ
PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ
PROFI MK2 1,2 MM
PROFI MZ2 2 MM

4 Výztužná vrstva
PROFI UNI AM LEICHT
PROFI KERAFAS C2T
PROFI KLEBESPACHTEL V30

Vložit tkaninu s velikostí ok cca 4 x 4 mm.

5 Penetrační nátěr PROFI UNI PUTZGRUND

6 Pastovitá omítka

PROFI ANTI-AGING PUTZ
PROFI SILIKONHARZPUTZ
PROFI SILIKATPUTZ
PROFI MOZAIKOVÁ OMÍTKA

2.1.1 OMÍTÁNÍ ZDIVA Z PÓROBETONU
FASÁDA S PASTOVITOU STRUKTURÁLNÍ OMÍTKOU

Systém je určen pro omítání fasády z pórobetonu. Skladba omítek je v souladu s tepelněizolačními vlastnostmi zdiva a zároveň dává řadu 
možností strukturního a barevného řešení fasády. Finální povrchovou úpravu systému tvoří pastovitá strukturální omítka.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitky/materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/profi-spritzer-2-mm/
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Unimalta+2+nebo+4+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Therm-putz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MUP-L+Leichtgrundputz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK2+2+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MZ2+2+MM&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+UNI+AM+Leicht&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Kerafas+C2T&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+KLEBESPACHTEL+V30&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Uni+Putzgrund&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Anti-Aging+Putz&lang=cs
http://https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=okrajový+dilatačn%C3%AD+pás&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Silikatputz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MOZAIKOVÁ+OMÍTKA&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo pórobeton

2 Postřik PROFI SPRITZER 2 MM nebo 4 MM

3 Jádrová omítka

PROFI UNIMALTA 2 nebo 4 MM
PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ
PROFI MK2 1,2 MM

Vložit tkaninu s velikostí ok cca 10 x 10 mm.

PROFI THERM-PUTZ

4 Štuková omítka

PROFI NATURFEIN 0,6 MM
PROFI MK2 1,2 MM 
PROFI EDELWEISS 1 MM
PROFI MONOSPACHTEL

Díky vysoké bělosti omítky PROFI EDELWEISS 
1 MM není při jejím použití nutné aplikovat 
fasádní barvu.

5 Fasádní barva
PROFI SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BARVA
PROFI SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA

2.1.2 OMÍTÁNÍ ZDIVA Z PÓROBETONU
FASÁDA SE ŠTUKOVOU OMÍTKOU A NÁTĚREM

Systém je určen pro omítání fasády z pórobetonu. Skladba omítek je v souladu s tepelněizolačními vlastnostmi zdiva a zároveň dává řadu 
možností strukturního a barevného řešení fasády. Finální povrchovou úpravu systému tvoří štuková omítka opatřená fasádním nátěrem.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitky/materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/profi-spritzer-2-mm/
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Unimalta+2+nebo+4+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MUP-L+Leichtgrundputz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK2+2+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Therm-putz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Naturfein+0%2C6+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK2+2+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Edelweiss+1+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Monospachtel&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Silikonová+fasádn%C3%AD+barva&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Silikátová+fasádn%C3%AD+barva&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo pórobeton

2 Penetrační nátěr PROFI PRIMER 2802
Použít v případě velmi savého podkladu,  
v ostatních případech postačí zvlhčení vodou.

3 Jádrová omítka
PROFI MK1 0,8 MM 
PROFI MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM

Při omítání příček o tl. ≤ 150 mm je nutné 
vložení sklovláknité tkaniny s velikostí ok  
cca 10 x 10 mm do vrstvy omítky.

4 Štuková omítka

PROFI MONOSPACHTEL
PROFI MK1 0,8 MM
PROFI FEINPUTZ 0,6 MM
PROFI FINALSPACHTEL

5 Interiérová barva
PROFI EXTRA WEISS
PROFI MAL

2.2.1 OMÍTÁNÍ ZDIVA Z PÓROBETONU
INTERIÉR SE ŠTUKOVOU OMÍTKOU A NÁTĚREM, VARIANTA 1

Systém je určen pro omítání interiéru z pórobetonu. Systém je složen tak, aby byl v souladu s charakterem zdiva, eliminoval vznik případných 
trhlinek a zároveň umožnil dobré dýchání zdiva. Finální povrchovou úpravu systému tvoří štuková omítka nanesená na podkladní jednovrstvé 
omítce a opatřená interiérovým nátěrem.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+PRIMER+2802&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK1+0%2C8+mm+&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK8+Klimaputz+0%2C8+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Monospachtel&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK1+0%2C8+mm+&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Feinputz+0%2C6+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Finalspachtel&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Extra+Weiss&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Mal&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo pórobeton

2 Postřik PROFI SPRITZER 2 nebo 4 MM

3 Jádrová omítka PROFI UNIMALTA 2 nebo 4 MM

Pouze pro ruční zpracování.
Při omítání příček o tl. ≤ 150 mm je nutné 
vložení sklovláknité tkaniny s velikostí ok  
cca 10 x 10 mm do vrstvy omítky.

4 Štuková omítka

PROFI MONOSPACHTEL
PROFI MK1 0,8 MM
PROFI FEINPUTZ 0,6 MM
PROFI FINALSPACHTEL

5 Interiérová barva
PROFI EXTRA WEISS
PROFI MAL

2.2.2 OMÍTÁNÍ ZDIVA Z PÓROBETONU
INTERIÉR SE ŠTUKOVOU OMÍTKOU A NÁTĚREM, VARIANTA 2

Systém je určen pro omítání interiéru z pórobetonu. Systém je složen tak, aby byl v souladu s charakterem zdiva, eliminoval vznik případných 
trhlinek a zároveň umožnil dobré dýchání zdiva. Finální povrchovou úpravu systému tvoří štuková omítka nanesená na podkladní jádrové 
omítce a opatřená interiérovým nátěrem.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitky/materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/profi-spritzer-2-mm/
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Unimalta+2+nebo+4+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Monospachtel&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK1+0%2C8+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Feinputz+0%2C6+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Finalspachtel&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Extra+Weiss&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Mal&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo pórobeton

2 Penetrační nátěr PROFI PRIMER 2802
Použít v případě velmi savého podkladu,  
v ostatních případech postačí zvlhčení vodou.

33 Jednovrstvá omítka

PROFI MP4 0,8 MM
PROFI MP2 0,8 MM
PROFI MP2 LEICHT
PROFI MGZ 0,8 MM

Při omítání příček o tl. ≤ 150 mm je nutné 
vložení sklovláknité tkaniny s velikostí ok  
10 x 10 mm do vrstvy omítky.

PROFI MONOSPACHTEL

4 Interiérová barva
PROFI EXTRA WEISS
PROFI MAL

2.2.3 OMÍTÁNÍ ZDIVA Z PÓROBETONU
INTERIÉR S JEDNOVRSTVOU OMÍTKOU A NÁTĚREM

Systém je určen pro omítání interiéru z pórobetonu. Systém je složen tak, aby byl v souladu s charakterem zdiva, eliminoval vznik případných 
trhlinek a zároveň umožnil dobré dýchání zdiva. Finální povrchovou úpravu systému tvoří jednovrstvá omítka opatřená interiérovým nátěrem.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+PRIMER+2802&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MP4+0%2C8+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MP2+0%2C8+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MP2+Leicht&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MGZ+0%2C8+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Monospachtel&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo beton

2 Kontaktní můstek PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 nebo 1,2 MM

3 Jádrová omítka

PROFI UNIMALTA 2 nebo 4 MM
PROFI THERM-PUTZ
PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ
PROFI MK2 1,2 MM
PROFI MZ2 2 MM

4 Výztužná vrstva
PROFI UNI AM LEICHT
PROFI KERAFAS C2T
PROFI KLEBESPACHTEL V30

Vložit tkaninu s velikostí ok cca 4 x 4 mm.

5 Penetrační nátěr PROFI UNI PUTZGRUND

6 Pastovitá omítka

PROFI ANTI-AGING PUTZ
PROFI SILIKONHARZPUTZ
PROFI SILIKATPUTZ
PROFI MOZAIKOVÁ OMÍTKA

3.1.1 OMÍTÁNÍ ZDIVA Z BETONU
FASÁDA S PASTOVITOU STRUKTURÁLNÍ OMÍTKOU

Systém je určen pro omítání fasády z monolitického či prefabrikovaného betonu. Systém splňuje vysoké nároky na přídržnost souvrství  
k  podkladu a  zároveň dává řadu možností strukturního a  barevného řešení fasády. Finální povrchovou úpravu systému tvoří pastovitá  
strukturální omítka.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Haftmörtel+0%2C6+nebo+1%2C2+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Unimalta+2+nebo+4+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Therm-putz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MUP-L+Leichtgrundputz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK2+2+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MZ2+2+MM&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+UNI+AM+Leicht&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Kerafas+C2T&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+KLEBESPACHTEL+V30&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Uni+Putzgrund&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Anti-Aging+Putz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+SILIKONHARZPUTZ&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Silikatputz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MOZAIKOVÁ+OMÍTKA&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo beton

2 Kontaktní můstek PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 nebo 1,2 MM
Při dostatečně rovném povrchu lze rovnou  
zafilcovat a opatřit nátěrem.

3 Jádrová omítka

PROFI UNIMALTA 2 nebo 4 MM
PROFI THERM-PUTZ
PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ
PROFI MK2 1,2 MM

4 Štuková omítka

PROFI NATURFEIN 0,6 MM
PROFI MK2 1,2 MM
PROFI EDELWEISS 1 MM
PROFI MONOSPACHTEL

Díky vysoké bělosti omítky PROFI EDELWEISS 
1 MM není při jejím použití nutné aplikovat 
fasádní barvu.

5 Fasádní barva
PROFI SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BARVA
PROFI SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA

3.1.2 OMÍTÁNÍ ZDIVA Z BETONU
FASÁDA SE ŠTUKOVOU OMÍTKOU A NÁTĚREM

Systém je určen pro omítání fasády z monolitického či prefabrikovaného betonu. Systém splňuje vysoké nároky na přídržnost souvrství 
k podkladu a zároveň dává řadu možností strukturního a barevného řešení fasády. Finální povrchovou úpravu systému tvoří štuková omítka 
opatřená fasádním nátěrem.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Haftmörtel+0%2C6+nebo+1%2C2+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Unimalta+2+nebo+4+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Therm-putz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MUP-L+Leichtgrundputz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK2+2+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Naturfein+0%2C6+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK2+2+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Edelweiss+1+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Monospachtel&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Silikonová+fasádn%C3%AD+barva&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Silikátová+fasádn%C3%AD+barva&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo beton

2 Kontaktní můstek

PROFI PUTZKONTAKT
PROFI ADHEZNÍ MŮSTEK+

PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 nebo 1,2 MM
Při dostatečně rovném povrchu lze rovnou  
zafilcovat a opatřit nátěrem.

3 Jednovrstvá omítka
PROFI UNIMALTA 2 nebo 4 MM
PROFI MK1 0,8 MM
PROFI MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM

4 Štuková omítka

PROFI MONOSPACHTEL
PROFI MK1 0,8 MM
PROFI FEINPUTZ 0,6 MM
PROFI FINALSPACHTEL

5 Interiérová barva
PROFI EXTRA WEISS
PROFI MAL

3.2.1 OMÍTÁNÍ ZDIVA Z BETONU
INTERIÉR SE ŠTUKOVOU OMÍTKOU A NÁTĚREM

Systém je určen pro omítání monolitického či prefabrikovaného betonu v  interiéru. Systém splňuje vysoké nároky na přídržnost souvrství  
k podkladu. Finální povrchovou úpravu systému tvoří štuková omítka opatřená interiérovým nátěrem.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Putzkontakt&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Adhezn%C3%AD+můstek%2B&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Haftmörtel+0%2C6+nebo+1%2C2+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Unimalta+2+nebo+4+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK1+0%2C8+mm+&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK8+Klimaputz+0%2C8+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Monospachtel&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK1+0%2C8+mm+&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Feinputz+0%2C6+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Finalspachtel&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Extra+Weiss&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Mal&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo beton

2 Kontaktní můstek

PROFI PUTZKONTAKT
PROFI ADHEZNÍ MŮSTEK+

PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 nebo 1,2 MM
Při dostatečně rovném povrchu lze rovnou  
zafilcovat a opatřit nátěrem.

33 Jednovrstvá omítka

PROFI MP4 0,8 MM
PROFI MP2 0,8 MM
PROFI MP2 LEICHT
PROFI MGZ 0,8 MM
PROFI MONOSPACHTEL

4 Interiérová barva
PROFI EXTRA WEISS
PROFI MAL

3.2.2 OMÍTÁNÍ ZDIVA Z BETONU
INTERIÉR S JEDNOVRSTVOU OMÍTKOU A NÁTĚREM

Systém je určen pro omítání monolitického či prefabrikovaného betonu v  interiéru. Systém splňuje vysoké nároky na přídržnost souvrství  
k podkladu. Finální povrchovou úpravu systému tvoří jednovrstvá omítka opatřená interiérovým nátěrem.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Putzkontakt&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Adhezn%C3%AD+můstek%2B&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Haftmörtel+0%2C6+nebo+1%2C2+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MP4+0%2C8+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MP2+0%2C8+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MP2+Leicht&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MGZ+0%2C8+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Monospachtel&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Extra+Weiss&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Mal&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo dřevocementové prvky

2 Postřik PROFI SPRITZER 2 nebo 4 MM

3 Jádrová omítka

PROFI UNIMALTA 2 nebo 4 MM
PROFI THERM-PUTZ
PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ
PROFI MK2 1,2 MM
PROFI MZ2 2 MM

4 Výztužná vrstva
PROFI UNI AM LEICHT
PROFI KERAFAS C2T
PROFI KLEBESPACHTEL V30

Vložit tkaninu s velikostí ok cca 4 x 4 mm.

5 Penetrační nátěr PROFI UNI PUTZGRUND

6 Pastovitá omítka

PROFI ANTI-AGING PUTZ
PROFI SILIKONHARZPUTZ
PROFI SILIKATPUTZ
PROFI MOZAIKOVÁ OMÍTKA

4.1.1 OMÍTÁNÍ ZDIVA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH PRVKŮ
FASÁDA S PASTOVITOU STRUKTURÁLNÍ OMÍTKOU

Systém je určen pro omítání fasády z  různých typů dřevocementových zdicích systémů. Systém má vysokou přídržnost k  podkladnímu  
mate riálu a  je složen tak, aby zabezpečil funkčnost fasády za všech klimatických podmínek a  zároveň dal řadu možností strukturního  
a barevného řešení fasády. Finální povrchovou úpravu systému tvoří pastovitá strukturální omítka.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 

 

https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitky/materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/profi-spritzer-2-mm/
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Unimalta+2+nebo+4+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Therm-putz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MUP-L+Leichtgrundputz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK2+2+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MZ2+2+MM&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+UNI+AM+Leicht&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Kerafas+C2T&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+KLEBESPACHTEL+V30&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Uni+Putzgrund&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Anti-Aging+Putz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+SILIKONHARZPUTZ&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Silikatputz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MOZAIKOVÁ+OMÍTKA&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo dřevocementové prvky

2 Postřik PROFI SPRITZER 2 nebo 4 MM

3 Jádrová omítka
PROFI UNIMALTA 2 nebo 4 MM
PROFI MK1 0,8 MM
PROFI MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM

Vložit tkaninu s velikostí ok cca 10 x 10 mm.

4 Štuková omítka

PROFI MONOSPACHTEL
PROFI MK1 0,8 MM
PROFI FEINPUTZ 0,6 MM
PROFI FINALSPACHTEL

5 Interiérová barva
PROFI EXTRA WEISS
PROFI MAL

4.2.1 OMÍTÁNÍ ZDIVA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH PRVKŮ
INTERIÉR SE ŠTUKOVOU OMÍTKOU A NÁTĚREM

Systém je určen pro omítání interiéru z  různých typů dřevocementových zdicích systémů. Systém má vysokou přídržnost k podkladnímu 
materiálu a je složen tak, aby zabezpečil funkčnost vrstev za všech vlhkostních i teplotních situací. Finální povrchovou úpravu systému tvoří 
štuková omítka opatřená interiérovým nátěrem.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitky/materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/profi-spritzer-2-mm/
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Unimalta+2+nebo+4+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+EXTRA+WEISS&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MAL&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo dřevocementové prvky

2 Postřik PROFI SPRITZER 2 nebo 4 MM

3 Jednovrstvá omítka

PROFI MP4 0,8 MM
PROFI MP2 0,8 MM
PROFI MP2 LEICHT
PROFI MGZ 0,8 MM

Vložit tkaninu s velikostí ok cca 10 x 10 mm.

4 Interiérová barva
PROFI EXTRA WEISS
PROFI MAL

4.2.2 OMÍTÁNÍ ZDIVA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH PRVKŮ
INTERIÉR S JEDNOVRSTVOU OMÍTKOU A NÁTĚREM

Systém je určen pro omítání interiéru z  různých typů dřevocementových zdicích systémů. Systém má vysokou přídržnost k podkladnímu 
materiálu a je složen tak, aby zabezpečil funkčnost vrstev za všech vlhkostních i teplotních situací. Finální povrchovou úpravu systému tvoří 
jednovrstvá omítka opatřená interiérovým nátěrem.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitky/materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/profi-spritzer-2-mm/
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MP4+0%2C8+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MP2+0%2C8+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MP2+Leicht&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MGZ+0%2C8+mm&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo vápenopískové prvky

2 Postřik PROFI SPRITZER 2 nebo 4 MM

3 Jádrová omítka

PROFI UNIMALTA 2 nebo 4 MM
PROFI THERM-PUTZ
PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ
PROFI MK2 1,2 MM 
PROFI MZ2 2 MM

4 Výztužná vrstva
PROFI UNI AM LEICHT
PROFI KERAFAS C2T 
PROFI KLEBESPACHTEL V30

Vložit tkaninu s velikostí ok cca 4 x 4 mm

5 Penetrační nátěr PROFI UNI PUTZGRUND

6 Pastovitá omítka

PROFI ANTI-AGING PUTZ
PROFI SILIKONHARZPUTZ
PROFI SILIKATPUTZ 
PROFI MOZAIKOVÁ OMÍTKA

5.1.1 OMÍTÁNÍ ZDIVA Z VÁPENOPÍSKOVÝCH PRVKŮ
FASÁDA S PASTOVITOU STRUKTURÁLNÍ OMÍTKOU

Systém je určen pro omítání fasády z vápenopískového zdiva. Systém zajišťuje vysokou přídržnost k hladkému podkladu a zároveň dává 
řadu možností strukturního a barevného řešení fasády. Finální povrchovou úpravu systému tvoří pastovitá strukturální omítka.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitky/materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/profi-spritzer-2-mm/
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Unimalta+2+nebo+4+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Therm-putz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MUP-L+Leichtgrundputz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK2+2+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MZ2+2+MM&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+UNI+AM+Leicht&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Kerafas+C2T&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+KLEBESPACHTEL+V30&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Uni+Putzgrund&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Anti-Aging+Putz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+SILIKONHARZPUTZ&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Silikatputz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MOZAIKOVÁ+OMÍTKA&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo vápenopískové prvky

2 Postřik PROFI SPRITZER 2 nebo 4 MM

3 Jádrová omítka

PROFI UNIMALTA 2 nebo 4 MM
PROFI THERM-PUTZ
PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ
PROFI MK2 1,2 MM

4 Štuková omítka

PROFI NATURFEIN 0,6 MM
PROFI MK2 1,2 MM
PROFI EDELWEISS 1 MM
PROFI MONOSPACHTEL

Díky vysoké bělosti omítky PROFI EDELWEISS 
1 MM není při jejím použití nutné aplikovat 
fasádní barvu.

5 Fasádní barva
PROFI SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BARVA
PROFI SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA

5.1.2 OMÍTÁNÍ ZDIVA Z VÁPENOPÍSKOVÝCH PRVKŮ
FASÁDA SE ŠTUKOVOU OMÍTKOU A NÁTĚREM

Systém je určen pro omítání fasády z vápenopískového zdiva. Systém zajišťuje vysokou přídržnost k hladkému podkladu a zároveň dává 
řadu možností strukturního a barevného řešení fasády. Finální povrchovou úpravu systému tvoří štuková omítka opatřená fasádním nátěrem.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitky/materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/profi-spritzer-2-mm/
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Unimalta+2+nebo+4+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Therm-putz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MUP-L+Leichtgrundputz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK2+2+mm&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo vápenopískové prvky

2 Kontaktní můstek

PROFI PUTZKONTAKT
PROFI ADHEZNÍ MŮSTEK+

PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 nebo 1,2 MM
Při dostatečně rovném povrchu lze rovnou  
zafilcovat a opatřit nátěrem.

3 Jádrová omítka
PROFI UNIMALTA 2 nebo 4 MM
PROFI MK1 0,8 MM
PROFI MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM

4 Štuková omítka

PROFI MONOSPACHTEL
PROFI MK1 0,8 MM
PROFI FEINPUTZ 0,6 MM
PROFI FINALSPACHTEL

5 Interiérová barva
PROFI EXTRA WEISS
PROFI MAL

5.2.1 OMÍTÁNÍ ZDIVA Z VÁPENOPÍSKOVÝCH PRVKŮ
INTERIÉR SE ŠTUKOVOU OMÍTKOU A NÁTĚREM

Systém je určen pro omítání interiéru z  vápenopískového zdiva. Systém zajišťuje vysokou přídržnost k  hladkému podkladu a  zároveň 
a vhodně doplňuje akumulační schopnost zdiva. Finální povrchovou úpravu systému tvoří štuková omítka opatřená interiérovým nátěrem.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 
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vrstva název výrobek

1 Zdivo vápenopískové prvky

2 Kontaktní můstek

PROFI PUTZKONTAKT
PROFI ADHEZNÍ MŮSTEK+

PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 nebo 1,2 MM
Při dostatečně rovném povrchu lze rovnou  
zafilcovat a opatřit nátěrem.

33 Jednovrstvá omítka

PROFI MP4 0,8 MM
PROFI MP2 0,8 MM
PROFI MP2 LEICHT
PROFI MGZ 0,8 MM
PROFI MONOSPACHTEL

4 Interiérová barva
PROFI EXTRA WEISS
PROFI MAL

5.2.2 OMÍTÁNÍ ZDIVA Z VÁPENOPÍSKOVÝCH PRVKŮ
INTERIÉR S JEDNOVRSTVOU OMÍTKOU A NÁTĚREM

Systém je určen pro omítání interiéru z  vápenopískového zdiva. Systém zajišťuje vysokou přídržnost k  hladkému podkladu a  zároveň 
a vhodně doplňuje akumulační schopnost zdiva. Finální povrchovou úpravu systému tvoří jednovrstvá omítka opatřená interiérovým nátěrem.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 
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vrstva název výrobek

1 Zdivo smíšené

2 Postřik PROFI SPRITZER 2 nebo 4 MM

3 Jádrová omítka

PROFI UNIMALTA 2 nebo 4 MM
PROFI THERM-PUTZ
PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ
PROFI MK2 1,2 MM 
PROFI MZ2 2 MM

4 Výztužná vrstva
PROFI UNI AM LEICHT
PROFI KERAFAS C2T 
PROFI KLEBESPACHTEL V30

Vložit tkaninu s velikostí ok cca 4 x 4 mm

5 Penetrační nátěr PROFI UNI PUTZGRUND

6 Pastovitá omítka

PROFI ANTI-AGING PUTZ
PROFI SILIKONHARZPUTZ
PROFI SILIKATPUTZ 
PROFI MOZAIKOVÁ OMÍTKA

6.1.1 OMÍTÁNÍ SMÍŠENÉHO ZDIVA
FASÁDA S PASTOVITOU STRUKTURÁLNÍ OMÍTKOU

Systém je určen pro omítání fasád ze smíšených typů zdicích materiálů, jako jsou plné cihly, kámen apod. Základní vlastností systému  
je zabezpečení přídržnosti k  různým podkladům a schopnost vyrovnání povrchu bez vzniku trhlin. Systém zároveň dává řadu možností 
struktur ního a barevného řešení fasády. Finální povrchovou úpravu systému tvoří pastovitá strukturální omítka.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitky/materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/profi-spritzer-2-mm/
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Unimalta+2+nebo+4+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Therm-putz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MUP-L+Leichtgrundputz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK2+2+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MZ2+2+MM&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+UNI+AM+Leicht&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Kerafas+C2T&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+KLEBESPACHTEL+V30&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Uni+Putzgrund&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Anti-Aging+Putz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+SILIKONHARZPUTZ&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Silikatputz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MOZAIKOVÁ+OMÍTKA&lang=cs
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vrstva název výrobek
1 Zdivo smíšené

2 Postřik PROFI SPRITZER 2 nebo 4 MM

3 Jádrová omítka

PROFI UNIMALTA 2 nebo 4 MM
PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ
PROFI MK2 1,2 MM

Vložit tkaninu s velikostí ok cca 10 x 10 mm

PROFI THERM-PUTZ

4 Štuková omítka

PROFI NATURFEIN 0,6 MM
PROFI MK2 1,2 MM
PROFI EDELWEISS 1 MM
PROFI MONOSPACHTEL

Díky vysoké bělosti omítky PROFI EDELWEISS 
1 MM není při jejím použití nutné aplikovat 
fasádní barvu.

5 Fasádní barva
PROFI SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BARVA
PROFI SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA

6.1.2 OMÍTÁNÍ SMÍŠENÉHO ZDIVA
FASÁDA SE ŠTUKOVOU OMÍTKOU A NÁTĚREM

Systém je určen pro omítání fasád ze smíšených typů zdicích materiálů, jako jsou plné cihly, kámen apod. Základní vlastností systému  
je zabezpečení přídržnosti k  různým podkladům a schopnost vyrovnání povrchu bez vzniku trhlin. Systém zároveň dává řadu možností  
struktu r ního a barevného řešení fasády. Finální povrchovou úpravu systému tvoří štuková omítka opatřená fasádním nátěrem.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitky/materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/profi-spritzer-2-mm/
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Unimalta+2+nebo+4+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MUP-L+Leichtgrundputz&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK2+2+mm&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Therm-putz&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo smíšené

2 Postřik PROFI SPRITZER 2 nebo 4 MM

3 Jádrová omítka
PROFI UNIMALTA 2 nebo 4 MM
PROFI MK1 0,8 MM
PROFI MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM

4 Štuková omítka

PROFI MONOSPACHTEL
PROFI MK1 0,8 MM
PROFI FEINPUTZ 0,6 MM
PROFI FINALSPACHTEL

5 Interiérová barva
PROFI EXTRA WEISS
PROFI MAL

6.2.1 OMÍTÁNÍ SMÍŠENÉHO ZDIVA
INTERIÉR SE ŠTUKOVOU OMÍTKOU A NÁTĚREM

Systém je určen pro omítání interiéru ze smíšených typů zdicích materiálů, jako jsou plné cihly, kámen apod. Základní vlastností systému 
je zabezpečení přídržnosti k různým podkladům, schopnost vyrovnání povrchu bez vzniku trhlin a podpora akumulační schopnosti zdiva. 
Finální povrchovou úpravu systému tvoří štuková omítka opatřená interiérovým nátěrem.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitky/materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/profi-spritzer-2-mm/
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+Unimalta+2+nebo+4+mm&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo smíšené

2 Postřik PROFI SPRITZER 2 nebo 4 MM

3 Jednovrstvá omítka

PROFI MP4 0,8 MM
PROFI MP2 0,8 MM
PROFI MP2 LEICHT
PROFI MGZ 0,8 MM

4 Interiérová barva
PROFI EXTRA WEISS
PROFI MAL

6.2.2 OMÍTÁNÍ SMÍŠENÉHO ZDIVA
INTERIÉR S JEDNOVRSTVOU OMÍTKOU A NÁTĚREM

Systém je určen pro omítání interiéru ze smíšených typů zdicích materiálů, jako jsou plné cihly, kámen apod. Základní vlastností systému 
je zabezpečení přídržnosti k různým podkladům, schopnost vyrovnání povrchu bez vzniku trhlin a podpora akumulační schopnosti zdiva. 
Finální povrchovou úpravu systému tvoří jednovrstvá omítka opatřená interiérovým nátěrem.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitky/materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/profi-spritzer-2-mm/
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vrstva název výrobek

1 Zdivo různé typy zdiva s instalovaným stěnovým vytápěním

22232

Postřik PROFI SPRITZER 2 nebo 4 MM

Podle typu podkladu.
Penetrační nátěr PROFI PRIMER 2802

Kontaktní můstek
PROFI PUTZKONTAKT
PROFI ADHEZNÍ MŮSTEK+

PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 nebo 1,2 MM

3 Jádrová omítka
PROFI UNIMALTA 2 nebo 4 MM, 
PROFI MK1 0,8 MM
PROFI MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM

4 Výztužná vrstva
PROFI UNI AM LEICHT
PROFI KERAFAS C2T 
PROFI KLEBESPACHTEL V30

Vložit tkaninu s velikostí ok cca 4 x 4 mm.

5 Štuková omítka

PROFI MONOSPACHTEL
PROFI MK1 0,8 MM
PROFI FEINPUTZ 0,6 MM
PROFI FINALSPACHTEL

6 Interiérová barva
PROFI EXTRA WEISS
PROFI MAL

7.1.1 OMÍTÁNÍ VYTÁPĚNÝCH STĚN
INTERIÉR SE ŠTUKOVOU OMÍTKOU A NÁTĚREM

Systém je určen pro omítání interiérového zdiva se zabudovaným stěnovým vytápěním. Omítky zabezpečují dobrý přenos tepla z topného 
registru a podporují akumulační schopnost zdiva. Základem systému je jádrová omítka opatřená štukem.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitky/materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/profi-spritzer-2-mm/
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+KLEBESPACHTEL+V30&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo různé typy zdiva s instalovaným stěnovým vytápěním

222

Postřik PROFI SPRITZER 2 nebo 4 MM

Podle typu podkladu.
Penetrační nátěr PROFI PRIMER 2802

Kontaktní můstek
PROFI PUTZKONTAKT
PROFI ADHEZNÍ MŮSTEK+

PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 nebo 1,2 MM

3 Jednovrstvá omítka

PROFI MP4 0,8 MM
PROFI MP2 0,8 MM
PROFI MP2 LEICHT
PROFI MGZ 0,8 MM

Vložit tkaninu s velikostí ok cca 10 x 10 mm.

4 Interiérová barva
PROFI EXTRA WEISS
PROFI MAL

7.1.2 OMÍTÁNÍ VYTÁPĚNÝCH STĚN
INTERIÉR S JEDNOVRSTVOU OMÍTKOU A NÁTĚREM

Systém je určen pro omítání interiérového zdiva se zabudovaným stěnovým vytápěním. Omítky zabezpečují dobrý přenos tepla z topného 
registru a podporují akumulační schopnost zdiva. Základem systému je jednovrstvá omítka.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitky/materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/profi-spritzer-2-mm/
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vrstva název výrobek

1 Zdivo různé typy zdiva

22
Postřik PROFI SPRITZER 2 nebo 4 MM

Podle typu podkladu.
Kontaktní můstek PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 nebo 1,2 MM

3 Jádrová omítka PROFI MZ2 2 MM

4 Lepidlo

PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1
PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS
PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT
PROFI PREMIUM KLEBER C2FT RAPID
PROFI NATURSTEINKLEBER

5 Obklad
Při lepení obkladu je nutné dodržovat dilatační 
pole podle předpisu výrobce obkladových 
prvků.

8 OMÍTÁNÍ ZDIVA S TĚŽKÝM OBKLADEM

Systém je vhodný tam, kde je jako povrchová úprava stěn požadován těžký kamenný obklad, či obklad z materiálů imitujících kámen. 
Systém zajišťuje vysokou přilnavost k podkladu a zároveň zabezpečuje kvalitní přilepení obkladu.

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 



https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitky/materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/profi-spritzer-2-mm/
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+PREMIUM+FLEX+KLEBER+C2TES1+WEISS&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+PREMIUM+KLEBER+S2+LEICHT&lang=cs
http://https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=okrajový+dilatačn%C3%AD+pás&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+NATURSTEINKLEBER&lang=cs
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vrstva název výrobek

1 Zdivo různé typy zdiva

22 Postřik PROFI SPRITZER 2 nebo 4 MM

3 Jádrová omítka PROFI RÖNTGEN-BLOCKER PUTZ

4 Štuková omítka

PROFI MONOSPACHTEL
PROFI MK1 0,8 MM
PROFI FEINPUTZ 0,6 MM
PROFI FINALSPACHTEL

5 Interiérová barva
PROFI EXTRA WEISS
PROFI MAL

9 OMÍTÁNÍ ZDIVA V MÍSTNOSTECH S RTG ZÁŘENÍM

Systém je určen pro omítání stěn v prostorách a na pracovištích zatížených zdroji záření RTG. V předepsané tloušťce působí jako ochrana 
před zářením a zajišťuje splnění požadovaných hygienických norem. Základem systému je jádrová omítka s obsahem barytu. Omítku lze 
nanášet na všechny běžné zdicí prvky a slouží jako podklad pod štukové omítky nebo obklady. Díky vysoké objemové hmotnosti má omítka 
také zvukově izolační vlastnosti. 

Povrchová úprava

Pastovitá 
strukturální 

omítka


Štuková 
omítka 

s fasádním 
nátěrem



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 1



Štuková 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem 2



Jednovrstvá 
omítka 

s interiérovým 
nátěrem

 Těžký obklad 


RÖNTGEN 
BLOCKER

https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitky/materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/profi-spritzer-2-mm/
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MONOSPACHTEL&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MK1+0%2C8+MM&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+FEINPUTZ+0%2C6+MM&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+FINALSPACHTEL&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+EXTRA+WEISS&lang=cs
https://www.profibaustoffe.com/cs//?s=PROFI+MAL&lang=cs
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10 DOPORUČENÉ DETAILY ŘEŠENÍ SOKLU

Řešení omítaného soklu bez tepelné izolace

měřítko 1:5

GSPublisherVersion 0.0.100.100

≥
 5

0
≥
 3

0
0

≥
 1

5
0

NOSNÁ KONSTRUKCE

PROFI HS1K LEICHT

PROFI HS1K LEICHT

NOPOVÁ FÓLIE

ZÁSYP

PROFI DICHTBAND 120
(VLOŽENÝ DO HYDROIZOLACE PROFI HS1K LEICHT)

KRYCÍ LIŠTA

PROFI HS1K LEICHT

PROFI MK2 1,2 MM, PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ nebo PROFI MZ2 2MM2)

PROFI KLEBESPACHTEL V30
(nataženo zubovým hladítkem se zubem 4 mm)

NOSNÁ KONSTRUKCE

PROFI UNI AM LEICHT+PROFI TKANINA ETICS

PROFI HS1K LEICHT

PROFI UNI PUTZGRUND

PROFI ANTI-AGING nebo PROFI MOZAIKOVÁ OMÍTKA

PROFI ANTI-AGING PUTZ nebo PROFI MOZAIKOVÁ OMÍTKA

PROFI UNI PUTZGRUND

PROFI HS1K LEICHT

PROFI UNI AM LEICHT + TKANINA PROFI ETICS

PROFI MK2 1,2 MM1),
PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ

nebo PROFI MZ2 2MM1)+2)

NOSNÁ KONSTRUKCE

1:5

1:2

1) Před aplikaci omítky nanést na podklad postřik PROFI SPRITZER 2 MM nebo PROFI SPRITZER 4 MM
2) Omítku použít v případě obložení stěny těžkým obkladem - ve skladbě nebude použita výztužná vrstva a lepení bude provedeno
   lepidlem PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 přímo na omítku a v soklové části na hydroizolaci (pozor na dodržení dilatačních spár v obkladu)
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10 DOPORUČENÉ DETAILY ŘEŠENÍ SOKLU

GSPublisherVersion 0.0.100.100

≥
 5

0
≥
 3

0
0

≥
 1

5
0

NOSNÁ KONSTRUKCE

POLYSTYREN EXTRUDOVANÝ XPS

PROFI HS1K LEICHT

PROFI HS1K LEICHT

NOPOVÁ FÓLIE

ZÁSYP

PROFI ANTI-AGING PUTZ nebo PROFI MOZAIKOVÁ OMÍTKA

PROFI UNI PUTZGRUND

PROFI HS1K LEICHT

PROFI UNI AM LEICHT + TKANINA PROFI ETICS

PROFI MK2 1,2 MM1),
PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ

nebo PROFI MZ2 2MM1)+2)

NOSNÁ KONSTRUKCE

PROFI DICHTBAND 120
(VLOŽENÝ DO HYDROIZOLACE PROFI HS1K LEICHT)

KRYCÍ LIŠTA

PROFI HS1K LEICHT

PROFI MK2 1,2 MM, PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ nebo PROFI MZ2 2MM2)

TEPELNÁ IZOLACE

PROFI KLEBESPACHTEL V30
(nataženo zubovým hladítkem se zubem 4 mm)

PROFI UNI AM LEICHT+PROFI TKANINA ETICS

PROFI HS1K LEICHT

PROFI UNI PUTZGRUND

PROFI ANTI-AGING nebo PROFI MOZAIKOVÁ OMÍTKA

1:5

1:2

1) Před aplikaci omítky nanést na podklad postřik PROFI SPRITZER 2 MM nebo PROFI SPRITZER 4 MM
2) Omítku použít v případě obložení stěny těžkým obkladem - ve skladbě nebude použita výztužná vrstva a lepení bude provedeno
   lepidlem PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 přímo na omítku a v soklové části na hydroizolaci (pozor na dodržení dilatačních spár v obkladu)

Řešení omítaného soklu s tepelnou izolací

měřítko 1:5



www.profibaustoffe.com l 38

PROVÁDĚNÍ OMÍTEK

Příprava podkladu
Podklad musí být pevný, soudržný, zbaven prachu, mastnoty a nečistot. Při rekonstrukci starých omítek je zapotřebí 
mechanicky odstranit z  povrchu původní malbu a  provést omytí s  přídavkem saponátu. K  očištění fasády lze 
s  výhodou použít omytí tlakovou vodou. V  případě nedostatečně soudržného podkladu doporučujeme provést 
jeho zpevnění pomocí hloubkové penetrace PROFI UNI TIEFENGRUND nebo PROFI PORETEC TIEFENGRUND.  
Ke snížení a sjednocení savosti podkladu se použije přípravek PROFI PRIMER 2802.
U  novostaveb z  keramických bloků nebo pórobetonu dochází v  průběhu výstavby často k  promáčení zdiva, 
což má za následek tvorbu výkvětů. Tyto výkvěty je třeba před omítáním odstranit např. pomocí prostředku  
PROFI ANTIKALKO a  zdivo nechat dostatečně vyschnout. Aby byla zajištěna dostatečná soudržnost omítky 
s podkladem, je třeba na podklad aplikovat kotvicí postřik PROFI SPRITZER, u hladkých a nesavých podkladů PROFI 
ADHEZNÍ MŮSTEK+, PROFI PUTZKONTAKT nebo speciální maltu PROFI HAFTMÖRTEL. V případě velkých nerovností 
podkladu je vhodné podklad předem vyrovnat vhodnou maltou. Rovněž je nutné předem zapravit vhodnou maltou drážky  
po instalacích apod.

Nanášení omítek
Před nanášením omítky se provede její smíchání s  vodou. Vždy se používá čistá studená voda bez jakýchkoliv 
příměsí a omítková směs se sype do vody, nikoliv naopak.
Na připravený podklad se v požadované tloušťce nanáší jádrová nebo jednovrstvá omítka, ručně nebo strojně. 
Při strojním nanášení se používají strojní omítačky v předepsané konfiguraci vhodné pro daný typ omítky. Strojní 
zařízení je možné zapůjčit. 
Po  nanesení jádrové vrstvy se povrch srovná hliníkovou H latí. Na druhý den se pomocí klínové latě seříznou 
nerovnosti a jádrová omítka se nechá vyzrát po dobu 1 den na 1 mm tloušťky. Při styku různých materiálů v podkladu 
se do jádrové vrstvy vloží výztužná tkanina (velikost ok 10 x 10 mm) s přesahem min. 200 mm za oblast styku. 
Tím se předejde možnému vzniku trhlin na  styku různých materiálů. Za účelem zamezení tvorby trhlin v místech 
s předpokládanou koncentrací napětí, tj. rozích fasádních otvorů a styku ostění (nadpraží), se doporučuje provést 
vyztužení přířezy výztužné tkaniny o rozměru nejméně 300 x 200 mm situovanými diagonálně (pod úhlem 45°).
K dalšímu zamezení vzniku trhlin je třeba omítku chránit před průvanem (interiér) nebo přímým slunečním zářením 
(zastínění fasády, vlhčení omítky). Teplota při aplikaci a  po dobu zrání omítky se musí pohybovat v  rozmezí  
+5 až +30 °C a tím je myšlena nejen teplota samotné omítky, ale také teplota podkladu a vzduchu.
Štuková omítka se nanáší na vyzrálou jádrovou omítku nerezovým hladítkem v tloušťce cca 3 mm a povrch se zahladí 
gumovým hladítkem s porézním povrchem, filcování je možno provádět i strojně filcovačkou Rapido (možnost zápůjčky).
V případě gletovaných (hlazených) omítek se pro finalizaci používá rovné gletovací hladítko.
Stěrkové hmoty se nanášejí pomocí nerezového hladítka a podle potřeby je do nich vkládána výztužná tkanina 
s velikostí ok cca 4 x 4 mm.
Pro nanášení pastovitých strukturálních omítek se používá nerezové hladítko, kterým se omítka nanese ve vrstvě dané 
velikostí zrna omítky. Pro strukturování se používá hladítko z tvrzeného plastu, kterým se vytvoří požadovaná struktura 
podle typu omítky. Pastovité omítky lze nanášet také stříkáním za použití vhodného stříkacího zařízení.
Mozaikové omítky se nanášejí nerezovým hladítkem v dostatečné tloušťce tak, aby přes omítku neprosvítal podklad, 
a nanesená omítka se stejným hladítkem vyrovná do roviny.
Veškeré typy penetrací, adhezních můstků, interiérových či fasádních nátěrů se nanášejí pomocí vhodných válečků 
nebo štětců, a pokud to složení výrobku umožňuje také technologií stříkáním.
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Rovinnost konečné úpravy vnitřních omítek
Rovinnost konečné úpravy omítky závisí dle ČSN EN 13  914-2 Navrhování, příprava a  provádění vnějších 
a vnitřních omítek, Část 2: Vnitřní omítky, na rovinnosti podkladu a na předepsané (požadované nebo dohodnuté) 
tloušťce omítky. V  případě větší nerovnosti podkladu je nutno zvýšit celkovou tloušťku omítky a/nebo provést 
dodatečnou vyrovnávací vrstvu (při dodržení doporučené tloušťky omítky).
Norma nezohledňuje zrnitost konečné úpravy omítky, kterou je ovšem také nutno brát do úvahy (obecně s rostoucí 
zrnitostí konečné úpravy je možné připustit menší rovinnost). Třídy rovinnosti jsou uvedeny v tabulce 1. Stejné třídy 
rovinnosti jsou rovněž uvedeny v normě ČSN 73 3715 Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových 
a/nebo vápenných omítkových systémů.

tab. 1 - Třídy rovinnosti omítek

Třída
Požadovaná obvyklá rovinnost – mezera 

mezi meřicím pravítkem
Nejmenší rovinnost podkladu k dosažení 

požadované obvyklé rovinnosti

0 bez požadavku bez požadavku

1 10 mm na 2 metry 15 mm na 2 metry

2 7 mm na 2 metry 12 mm na 2 metry

3 5 mm na 2 metry 10 mm na 2 metry

41) 3 mm na 2 metry 5 mm na 2 metry

51) 2 mm na 2 metry 2 mm na 2 metry
1) týká se jen omítkových systémů s celkovou tloušťkou do 6 mm

Poznámka: pro přesné stanovení mezery doporučujeme použít 2 m vodováhu a měřicí klín

Rovinnost konečné úpravy vnějších omítek
Požadavkem na rovinnost vnějších omítek se normy nezabývají (neplatí pro provádění ETICS). Přesto doporučujeme, 
po dohodě s investorem, použít tyto třídy rovinnosti i na posuzování vnějších omítek.

Jeden z možných postupů pro předávání rovinnosti omítek:
• kontrola rovinnosti podkladu (při přebírání stavby; posuzování vhodnosti podkladu),
• posouzení a navržení doplňkových opatření (zvýšení tloušťky omítky; provedení dodatečné 
vyrovnávací vrstvy),
• stanovení třídy rovinnosti pro posuzování rovinnosti při předávání
Poznámka: všechny kroky zapisovat do stavebního deníku
Přesnost tvaru geometrických prvků konstrukcí (tj. ploch – zejména rovinných ploch, hran – zejména přímých hran 
apod.) se stanoví dle ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě, Navrhování geometrické přesnosti mezními 
odchylkami od nominálního tvaru prvku pro:
a) celkové rovinnosti povrchů vnitřních rovinných ploch,
b) místní rovinnosti povrchu rovinných ploch,
a jednotlivé charakteristiky přesnosti jsou uvedeny v příloze A normy.
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Svislost
Svislost konečné úpravy je opět řešena normou ČSN 73 3715 a  je závislá na přesnosti (svislosti) podkladu. 
Posuzování svislosti a  případné doporučené hodnoty nejsou v  normách řešeny, je proto vhodné dohodnout se 
s investorem, jak se bude v případě předání díla postupovat. Jako vodítko lze využít třídy rovinnosti, s tím rozdílem, 
že povolená nepřesnost je měřena jako odchylka od svislé roviny na vodováze (lati) o délce 2 m, viz obr. 1.
 
Úhly
Doporučené meze pro úhly jsou popsány rovněž v normě ČSN 73 3715 a jsou uvedeny v tabulce 2. Použijí se, 
pokud je vyžadována vysoká přesnost pro úhel mezi přilehlými povrchy podkladů a omítkou v konečné úpravě.

tab. 2 - Doporučené odchylky úhlů

Délka l přilehlého povrchu v metrech  
m

Odchylka od pravého úhlu v milimetrech  
mm

l < 0,25 3

0,25 ≤ l < 0,5 5

0,5 ≤ l < 1 6

Příklad měření úhlu omítnutého ostění délky l, pro l menší než 0,25 m (rozměry v mm) ukazuje obr. 2.

obr. 1. obr. 2.

Legenda:
1 - alternativní úhel ostění
2 - ostění odkloněné omítnuté zdi
l - délka přilehlého povrchu
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