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SAMONIVELAČNÍ STĚRKY
DOBRÝ DŮVOD PRO ROVNÝ POVRCH

NOVINKA:
Voděodolné balení!

 Nízké smrštění

 Pro vyrovnání nerovností podkladu v interiéru

 Delší doba skladování díky vodě odolnému balení
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PROFI NIVELLUX 35 FEIN

  Samonivelační stěrka na bázi 
cementu, jemnozrnná, pro vnitřní 
použití

  Vhodná pro podlahové vytápění
  Vhodná k přichycení elektrického 

vytápění
  Tloušťka vrstvy: 2-10 mm
  Pochůzí: po 4-6 hodinách

Kat. číslo 6062, pytel (25 kg) 

PROFI NIVELLUX 35

  Samonivelační stěrka na bázi 
cementu, pro vnitřní použití

  Vhodná pro podlahové vytápění
  Vhodná k přichycení elektrického 

vytápění
  Tloušťka vrstvy: 3-15 mm
  Pochůzí: po 4-6 hodinách

Kat. číslo 6061, pytel (25 kg) 

PROFI NIVELLUX 25

  Samonivelační stěrka na bázi 
cementu, pro vnitřní použití

  Vhodná pro podlahové vytápění
  Vhodná k přichycení elektrického 

vytápění
  Tloušťka vrstvy: 3-20 mm
  Pochůzí: po 4-6 hodinách

PROFI NIVELLGIPS 25

  Samonivelační stěrka na bázi 
sádry, pro vnitřní použití

  Vhodná pro podlahové vytápění
  Vhodná k přichycení elektrického 

vytápění
  Tloušťka vrstvy: 3-25 mm
  Pochůzí: po 2-3 hodinách

Kat. číslo 6060, pytel (25 kg) 

Kat. číslo 6070, pytel (25 kg) 

  Doba zpracovatelnosti: min. 20 minut
 + Vhodná jako vyhlazovací báze 

pod PROFI NIVELLUX 35 
a PROFI NIVELLUX 35 FEIN

VAŠE PODLAHY SI ZASLOUŽÍ 
TEN NEJLEPŠÍ ZÁKLAD
Na optimálně připravených podkladech se pracuje jednodušeji. 
PROFI samonivelační stěrky vykazují nízké smrštění a jsou i rychle a jednoduše 
zpracovatelné. Dobrý důvod pro perfektní výsledek.

Speciální podmínky pro různé povrchy vyžadují přesně sladěné produkty. 
PROFI samonivelační stěrky jsou vhodné pro vyrovnání nerovností podkladu 
v interiéru. Optimálních výsledků dosáhnete s použitím PROFI penetrací 
a PROFI lepidel na obklady a dlažby.
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Penetrace (PROFI Primer K)

Penetrace (PROFI Primer K)

PROFI NIVELLUX

PROFI Estrich

PROFI Premium Kleber C2TE

PŘÍKLAD KONSTRUKCE:
POD DLAŽBU

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY - 
DOBRÝ DŮVOD PRO ROVNÝ POVRCH
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NOVINKA:
Voděodolné balení!

  Doba zpracovatelnosti: min. 20 minut
 + Pro vícevrstvé nanášení

 + Vhodná jako fi nální vrchní vrstva

 + Obzvlášt hladký povrch, ideální 
pod vinyl, korek, PVC, linoleum, atd.

3–25 mm
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  Doba zpracovatelnosti: min. 20 minut
 + Pro vícevrstvé nanášení

 + Vhodná jako vrchní vrstva ve středně
zatížených místnostech

Naše instruktážní video s řadou užitečných tipů naleznete zde: 
http://www.profi baustoffe.com/cze/6061

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO ONLINE – PROFI SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

  Doba zpracovatelnosti: min. 20 minut
 + Vhodná pro vyrovnání podkladu na 

sádrové potěry a pod PROFI NIVELLUX 35
a PROFI NIVELLUX 35 FEIN


