
Kvalita a spolehlivost - stavte s námi!
CEMENTOVÉ  POTĚRY 
  Univerzálně použitelné 

  Vysoká kvalita díky zpracování v závodě

  Čistější zpracování na stavbě

  Optimální logistika manipulace 
 na staveništích (pytle a sila)

  Ekologický produkt 
 

RYCHLETUHNOUCÍ POTĚRY
  Rychlá připravenost pro pokrytí (rychlejší výstavba)

  Vhodné také pro mokré místnosti v interiéru

  Vysoká kvalita díky zpracování v závodě

  Čistější výstavba

CEMENTOVÉ A SÁDROVÉ 
LITÉ POTĚRY
  Zementfl iessestrich: univerzálně použitelný, a to i ve vlhkém prostředí

 Alphafl iessestrich: i velké plochy mohou být položeny bez spár

  Ekologický produkt 
 
 Energeticky úsporné, což je ideální pro podlahové vytápění

 Vysoká rovinnost

 Nižší tloušťky betonu než s běžným cementovým potěrem

PROFI STYROL-BINDER  
 Univerzálně použitelné

 Čistější výstavba

 Rychlá doba schnutí

ekologicky certifi kované produkty

„Stůjte na kvalitě“

POTĚRY

Adresa:
PROFIBAUSTOFFE CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno
info@profi baustoffe.cz
 Tel.: +420 511 120 310
 Fax: +420 543 213 948

ETICSETICS

OMÍTKYOMÍTKY

SANACESANACE

POTĚRYPOTĚRY
cementové potěry 

rychletuhnoucí potěry
cementové lité potěry

sádrové lité potěry



PROFI PODLAHOVÉ SYSTÉMY PRO VŠECHNY APLIKACEPROFI PODLAHOVÉ SYSTÉMY 
  9 DOBRÝCH DŮVODŮ PRO VÁŠ DOMOV

Zpracovávejte PROFI potěry správně:

PROFI potěr
kontaktní 
můstek

nosná konstrukce

stě
na

okrajový dilatační pás

omítka

POTĚR PEVNĚ SPOJENÝ 
S PODKLADEM

PROFI potěr

tepelně izolační deska

PROFI Styrol-Binder

nosná konstrukce

stě
na

okrajový dilatační pás

omítka

POTĚR NA PODLAHOVÉM 
VYTÁPĚNÍ

DRUHY PODLAHOVÝCH SYSTÉMŮ PROFI

POTĚR ODDĚLENÝ 
SEPARAČNÍ VRSTVOU

PROFI potěr

podlahová
fólie

separační vrstva 
nebo parotěsná 
zábrana

násyp

nosná konstrukce

stě
na

okrajový dilatační pás

omítka

PROFI litý potěr

separační vrstva

vyrovnávací vrstva

parotěsná zábrana 
(pokud je vyžadována)

PROFI potěr

tepelně izolační deska

PROFI Styrol-Binder

nosná konstrukce

stě
na

okrajový dilatační pás

omítka

PLOVOUCÍ 
POTĚR

podlahové vytápění

PROFI Zementestrich
nebo PROFI Schnellestrich

tepelně izolační deska 
PROFI XPS 

PROFI CEMENTOVÉ POTĚRY PROFI RYCHLETUHNOUCÍ POTĚRY
PROFI 

CEMENTOVÉ LITÉ 
POTĚRY

PROFI 
SÁDROVÉ LITÉ 

POTĚRY

CT-C30-F5
SH 

CT-C30-F5
SH 

s vlákny 

CT-C30-F5
RH

s vlákny 

CT-C20-F4
SH

CT-C20-F4 
SH 

s vlákny 

28-Tage Estrich
CT-C20-F4-SE28

s vlákny 

14-Tage Estrich 
CT-C20-F4-SE14

s vlákny 

7-Tage Estrich 
CT-C20-F4-SE7

s vlákny 

Schnellestrich Mörtel 
CT-C30-F5-SE1

s vlákny 
CT-C20-F4 CT-C20-

F4-SE7 CA-C20-F4 CA-C20-F4  
2 mm 

Forma 
dodávky     

Katalogové číslo 2050 2055 2060 2051 2056 
2059 2175 2173 / 2174 2168 / 2169 2170 2100 6095 

2090 2140 2142

Obsahuje plastifi kátory 
pro podlahové vytápění

Aplikace v prostorách s trvale 
zvýšenou  vlhkostí

Průmyslové 
provozy

Použití v exteriéru

Vytváření 
spádových podlah

Univerzální podklad pro různé 
druhy podlahových krytin

SH strojně hlazený
RH ručně hlazený

SNADNÉ POUŽITÍ – RYCHLÉ 
ZPRACOVÁNÍ

Všechny suroviny jsou smíchány 

již ve výrobním závodě a tím 

je garantováno rychlé zpracování 

na stavbě. Tak šetříte čas a mimo 

to zůstane ještě stavba čistá. to zůstane ještě stavba čistá. 

PERFEKTNÍ ZÁKLAD 
PRO VAŠI PODLAHU

Pro každou podlahu ten správný 

produkt! Ať se jedná o novostavbu, 

rekonstrukci, domovní vlhké 

místnosti, obchodní nebo průmyslové 

plochy. Krása hotové podlahy 

je závislá na zpracování 

podkladové vrstvy.

plochy. Krása hotové podlahy 

je závislá na zpracování 

separační 
vrstva

parotěsná 
zábrana 
(pokud je 
požadována)

separační 
vrstva

parotěsná 
zábrana 
(pokud je 
požadována)

ZLEPŠETE ENERGETICKOU 
BILANCI VAŠEHO DOMU 

PROFI podlahové systémy Vám pomáhají 

vylepšit energetickou bilanci Vašeho 

domu. 

Zlepšená energetická bilance vede 

dodatečně ke zvýšení celkové hodnoty 

Vašeho domu.

dodatečně ke zvýšení celkové hodnoty 

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 
PRO VŠECHNY POŽADAVKY

PROFI potěry jsou vhodné 

pro všechny typy podlah, jako potěry 

pevně spojené s podkladem, potěry 

oddělené separační vrstvou, 

plovoucí potěry a potěry 

na podlahové vytápění.

plovoucí potěry a potěry 

na podlahové vytápění.

CHRAŇTE ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ AKTIVNĚ 

Snižte výšku překrytí trubek použitím 

PROFI litých potěrů na podlahové 

vytápění. Nižší teploty umožňují 

hospodárnější vytápění a použitelnost 

alternativních energetických zdrojů 

(tepelná čerpadla).

alternativních energetických zdrojů 

CO2

BEZPEČNĚ DO VAŠÍ 
BUDOUCNOSTI

Potěry od společnosti Profi baustoffe CZ, 

s.r.o. zaujmou především díky vysoké 

pevnosti v tlaku, pevnosti tahu za ohybu, 

vysoké rovinnosti a nízkému smrštění.

VYSOKÁ STÁLE TRVAJÍCÍ 
KVALITA

Naše neustálá činnost ve vývoji, 

tak jako i vlastní a cizí dohled

nad výrobním procesem Vám garantují 

tu nejlepší výrobní kvalitu. 

PROFI SILO SYSTÉMY 
PRO VAŠI ČISTOU STAVBU

Dodávka materiálu v sile snižuje stavební 

odpad a díky strojnímu zpracování 

ulehčuje práci na stavbě. 

EKOLOGICKÉ 
PRODUKTY

Zabýváme se vývojem a výrobou 

ekologických stavebních materiálů, 

které pomáhají omezit zatížení životního 

prostředí a podporují zdravé bydlení. 

Vybrané produkty jsou nositeli 

rakouského certifi kátu pro ekologické 

výrobky, uděleného 

institutem IBO.

Vybrané produkty jsou nositeli 

rakouského certifi kátu pro ekologické rakouského certifi kátu pro ekologické 


