
Spotreba:

Zloženie:

Zrnitosť:

Norma:

Pevnosť:

Prídržnosť k podkladu:

14 kg/m2/cm

vápenný hydrát, vápencová drvina, 

portlandský cement, prísady

zrno 0 – 0,8 mm

certifikované podľa EN 998-1:2003 

v ťahu pri ohybe min. 0,70 MPa

pri hrúbke 1 cm min. 0,18 MPa

Výrobok

Charakteristika

Vápennocementová suchá omietko-
vá zmes s vysokým obsahom váp-
na na vnútorné použitie, určená na 
strojové spracovanie. Jednovrstvová 
omietka, prípadne ako jadrová vrstva 
pod ďalšiu ušľachtilú omietku.

Použitie

Je určená na vnútorné použitie, a to 
aj vo vlhkých priestoroch (pivnice, 
práčovne, vlhké kuchyne atď.). Mož-
no ju použiť pri opravách starých bu-
dov a sanačných prácach. Vykazuje 
vlastnosti veľmi priaznivo ovplyvňu-
júce bytovú klímu, vyznačuje sa veľ-
mi dobrou spracovateľnosťou.

Profi MK1

Spracovanie

Podklad:
Môže byť použitá na všetky bežné podklady pre omietky. Podklad nesmie byť nadmer-
ne vlhký, nesmie byť zaprášený, musí mať dostatočnú pevnosť a súdržnosť.Pri problema-
tických povrchoch alebo starom murive je treba použiť kotviaci postrek Profi Spritzer, na 
hladké betóny je treba použiť spojovaciu vrstvu Profi Haftmörtel 1,2. Nasiakavé podklady 
je nutné vopred navlhčiť alebo upraviť náterom Cerinol SG, ktorý znižuje nasiakavosť po-
vrchu. Na nové murivo nie je potrebné kotviaci postrek aplikovať.

Miešanie:
Omietku možno spracovať príslušným omietacím strojom, pomocou ktorého je zmes 
zmiešaná s vodou, transportovaná na pracovné miesto a nanášaná na omietanú stenu. K 
zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Omietanie:
Jadrová vrstva sa nanesie na stenu v hrúbke min. 1 cm, max. 2,5 cm,ihneď po nástreku sa 
zarovná hliníkovou zarovnávacou latou (starostlivé zarovnanie uľahčí ďalšie spracovanie), 
po čiastočnom zatvrdnutí sa zarovnajú malé nerovnosti špeciálnou veľkoplošnou špacht-
ľou a povrch sa zoškrabne klinovou latou.
Po cca 1 dni zatvrdnutia sa na jadrovú vrstvu nanesie v hrúbke cca 3 mm štuková vrstva 
ušľachtilej omietky (MK1 alebo iná ušľachtilá omietka z našej ponuky) a zafilcuje sa hladid-
lom opatreným jemnou poréznou gumovou vrstvou.

Spracovávať pri teplote nad +5 °C.
Bezpečnosť práce

Používať osobné ochranné prostried-
ky. Pri zasiahnutí kože a očí dôkladne 
umyť vodou. Výrobok sa nesmie likvi-
dovať spolu s domovým odpadom a 
nesmie uniknúť do kanalizácie.

Balenie a skladovanie

40 kg - vrece
1400 kg - paleta (35 vriec)
voľne ložené v silách
skladovateľnosť v suchom stave min. 
6 mesiacov od dátumu výroby
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