
Spotreba:

Zloženie:

Zrnitosť:

Norma:

Pevnosť:

cca 14 kg/m2 pri hrúbke10 mm

vápenný hydrát, portlandský cement,
prísady, vápencová drvina 

zrno 0 – 4 mm (0-2 mm)

EN 998-1:2003 

v tlaku min. 3,0 MPa po 28 dňoch

Výrobok

Charakteristika

Jadrová omietka na ručné spracova-
nie.

Použitie

Jadrová omietka na vnútorne a von-
kajšie použitie.

Spracovanie

Podklad:
Podklad musí byť čistý, suchý, nosný a bezprašný. Silne nasiakavé podklady je dôležité 
rovnomerne navlhčiť alebo napenetrovať. Niektoré omietané plochy vyžadujú ďalšie 
opatrenia – napr. na betónové plochy je treba použiť kontaktný mostík Profi Haftmör-
tel. Na staré murivo je nutné aplikovať kotviaci postrek Profi Spritzer alebo zriedený Profi 
Grundputz.

Miešanie:
Profi Grundputz je možné spracovávať kontinuálnou miešačkou alebo spádovou miešač-
kou. Na 1 vrece potrebujete cca 5-6 l čistej vody. K zmesi nie je dovolené primiešavať 
cudzie materiály.

Omietanie:
Profi Grundputz ako jadrová omietka sa nanáša v hrúbke cca 2 cm. Pred nanášaním omiet-
ky musí byť podklad suchý. Profi Grundputz sa musí pred nanesením vrchnej omietky 
nechať vyzrieť 1 deň na 1 mm hrúbky (min. čas zretia 3 týždne).

Pri horúcom alebo veternom počasí je nutné omietku vlhčiť. Zpracovávat při teplotě
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.

Profi Unimalta 2 mm (4 mm)
(Profi Grundputz 2 mm (4 mm))
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