
PROFIX
Kolory dla Twojego domu!

PTC-11
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY

OPIS: 
Sucho mieszana zaprawa tynkarska na bazie cementu portlandzkiego, 
piasku naturalnego, piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,1-0,5 mm 
oraz dodatków uplastyczniających i polepszających wyrób. Zawiera 
lekkie kruszywo perlitowe poprawiające właściwości obróbki tynku. 
Produkt uniwersalny, nakładany w systemie dwuwarstwowym, obrzutka 
wstępna i właściwa warstwa tynku.

ZASTOSOWANIE: 

Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-1:2004; PN-EN 998-1;2004/AC:2006

DANE TECHNICZNE:
Proporcje mieszanki ; 0,23-0,24l. /1 kg zaprawy
Prace prowadzić w temperaturze od +5do +25C
Uziarnienie 0,1-0,5 mm
Minimalna grubość tynku 7mm

2Zużycie: 12kg/m  – 10mm

SPOSÓB UŻYCIA:
1. Podłoże pod tynk powinno być odpowiednio nośne, wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń pogarsza-
jących przyczepność. Luźne części należy skuć aż do uzyskania warstwy stabilnej. Należy zastosować obrzutkę wstępną 
POW-100, oraz dodatkowo zagruntować Profix Grunt tynkarski. W przypadku występowania na powierzchni grzybów 
lub pleśni należy je usunąć środkiem grzybobójczym.
2.Suchą mieszankę 30 kg zarobić z około 7l wody mieszając do uzyskania jednorodnej masy po czym nanieść na po-
wierzchnię wcześniej przygotowaną obrzutką wstępna POW-100 i również zagruntowaną. Następnie powierzchnię 
wyrównać.
3.Jeżeli zachodzi konieczność nałożenia drugiej warstwy pierwszą należy pozostawić zatartą na ostro zgodnie ze sztuką 
budowlaną.
4.Zaprawę PTC-11 można nakładać ręcznie oraz mechanicznie maszynami tynkarskimi.
5. Nie wolno dopuścić do zbyt szybkiego wysychania zaprawy poprzez przeciągi, zbyt mocne nasłonecznienie jak również 
przez ogrzewanie tynkowanych pomieszczeń.

Przeznaczony do stosowania tylko wewnątrz budynków na ściany i stropy. 
Do użycia na silnie porowatych podłożach typu; cegła porowata, pustak porowaty, 
beton komórkowy, beton szalowany, piaskowiec oraz jako tynk podkładowy pod tynki 
ozdobne i farby lub jako tynk naprawczy. Dzięki drobnemu uziarnieniu tynk można 
zacierać na gładko. Doskonale nadaje się jako warstwa końcowa (szlichta). Przeznaczony 
do nakładania ręcznego i mechanicznego. Nie stosować w strefie cokołowej.

Kategoria wytrzymałości na ściskanie CSII
Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym W2

2Wytrzymałość na ściskanie: >2,7N/mm
2Wytrzymałość na zginanie >1,1 N/mm
2Przyczepność do podłoża > 0,7 N/mm

UWAGA:  producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Zaprawę przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią. 
Okres ważności: 6 miesięcy. Data produkcji i nr partii na opakowaniu.



Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną! ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 
jeżeli są  i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychniast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Kontakt skóry z mokrym cementem, mieszanką betonową lub zaprawą może powodować podrażnienie, zapalenia 
lub poważne uszkodzenia skóry.
Niebezpieczeństwo: Może spowodować uszkodzenie produktów z aluminium lub innych metali nieszlachetnych.

Dodatkowe informacje:

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże 
powietrze 
i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się 
z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. 

Środki ostrożności:

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą  ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub 
wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej 
cieczy. 

Rodzaj zagrożenia:

Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

BEZPIECZEŃSTWO: 

F.P.H.U PROFIX 
PRODUCENT MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWO – BUDOWLANYCH

32-065 Krzeszowice , Ul. Sienkiewicza 20
biuro@producent-profix.pl
www.producent-profix.pl
Tel/Fax: (12) 270 00 32 

NIP: 994 182 25 17
REGON: 120926888
Czynne od poniedziałku do piątku:
od 8:00 - 17:00

PROFIX
Kolory dla Twojego domu!

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 1. Основа під штукатурку повинна бути досить міцною, очищеною від пилу, жиру та інших забруднень, що погіршують адгезію. Частини, які 
відстають, слід збити до отримання стійкого шару. Використовувати попередній набризк POW-100, а особливо поглинаючі поверхні слід додатково заґрунтувати 
ґрунтовкою для штукатурки Profix. Якщо на поверхні є грибок або цвіль, їх слід видалити за допомогою протигрибкового засобу. 2. Змішати 30 кг сухої суміші приблизно 
з 7 л води і перемішати до однорідності, потім нанести на поверхню оброблену попереднім набризком POW-100, а у разі дуже поглинаючої основи також нанести 
ґрунтовку. Потім вирівняти поверхню. 3. Якщо необхідно нанести другий шар, перший шар потрібно залишити шорстким відповідно до будівельної практики. 4. Суміш 
PTC-11 можна наносити вручну чи механічно за допомогою штукатурних машин. 5. Не допускати занадто швидкого висихання суміші за допомогою протягів, надлишку 
сонячного світла або нагрівання приміщень, що оштукатурюються.

ЗАСТОСУВАННЯ: Призначена для використання лише усередині будівель на стінах і стелях. Для використання на високопористих основах, таких як: пориста цегла, 
пористий пустотілий блок, ніздрюватий бетон, опалубний бетон, піщаник і як базова штукатурка для декоративних штукатурок і фарб або як ремонтна штукатурка. 
Завдяки дрібній зернистості штукатурку можна загладжувати рівним шаром. Вона ідеально служить як завершальний шар (стяжка). Підходить для ручного та 
механічного застосування. Не слід використовувати у цокольній частині.

ПРИМІТКА:  Виробник не несе відповідальність за неправильне використання матеріалу.

ОПИС: Суха змішана штукатурна суміш на основі портландцементу, природного піску, кварцового піску з розміром зерна 0,1-0,4 мм і добавок, що покращують 
пластичність і удосконалюють продукт. Містить легкий перліт як наповнювач, що покращує властивості обробки штукатурки. Універсальний продукт, наноситься у 
вигляді двошарової системи: попередній набризк і шар штукатурки.

F.P.H.U PROFIX ВИРОБНИК ОЗДОБЛЮВАЛЬНО-БУДІВНИХ МАТЕРІАЛІВ 32-050 Скавіна вул. Пілсудського 23

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ: Зберігати та транспортувати розчин у щільно закритій оригінальній упаковці. Захищати від вологи. Термін придатності: 
6 місяців. Дата виробництва та номер партії на упаковці.

Temperaturbereich: von +5o C bis +25 o C
Mischung: 0,23-0,24l /1 kg des Mörtels

VERARBEITUNG: 1. Der Putzuntergrund muss tragbar, frei von Staub und anderen Verschmutzungen sein, die adhäsiven Eigenschaften des Untergrundes beeinträchtigen. 
Lose Oberfläche muss bis zum festen Untergrund entfernt werden. Es soll der Unterputz POW-100 angewendet werden und die am stärksten saugenden Oberflächen sollen 
zusätzlich mit Profix - Grundputz behandelt werden. Wenn auf der Oberfläche Schimmelpilz auftritt, soll er mit einem Pilzvernichtungsmittel beseitigt werden. 2. Die trockene 
Mischung von 30 kg soll mit ca. 7,5 l Wasser bis zum Erhalt einer einheitlichen Masse vorbereitet und anschließend auf die Oberfläche auftragen werden, die vorher mit Unterputz 
POW-100 behandelt wurde. Danach die Oberfläche ausgleichen. 3. Wenn es nötig ist, die zweite Schicht herzustellen, muss die erste Schicht laut Baukunst vorbehandelt werden. 
4. Der Mörtel PTC-11 soll manuell oder mechanisch mit Putzmaschinen aufgetragen werden. 5. Bitte vermeiden Sie das zu schnelle Austrocknen des Mörtels durch die Zugluft, zu 
starke Sonnenstrahlung oder durch Beheizung der verputzten Räume.
VORSICHT: Der Hersteller haftet nicht für nicht richtige Anwendung des Produktes.

2Verbrauch: 12 kg /m  – 10mm
LAGERUNG UND LOGISTIK: Der Mörtel soll in dicht verschlossenen, originellen Verpackungen gelagert und befördert werden. Vor Feuchtigkeit schützen. Haltbarkeit: 6 Monate. 
Herstellungsdatum und Nummer der Partie befindet sich auf der Verpackung.
F.P.H.U PROFIX  Hersteller von Baustoffen 32-050 Skawina  Ul. Piłsudskiego 23

BESCHREIBUNG: Der trocken gemischte Putzmörtel auf der Basis von Portlandputz, Natursand, Quarzsand, Körnung 0,1 - 0,4 und Zusätzen, die das Produkt verbessern. Er 
enthält den leichten Perlitzuschlagstoff, der die Verarbeitungseigenschaften des Putzes verbessern. Das Produkt ist universal, wird in zwei Schichten aufgetragen - Vorspritzer 
und die eigentliche Putzschicht.

Körnung: 0,1-0,5 mm
Min. Putzdicke: 7mm

ANWENDUNG: Das Produkt ist ausschließlich für die Wände und Decken in den Innenräumen bestimmt. Es eignet sich für stark porösen Untergrund: poröse Ziegel, 
Porenbeton, Schalungsbeton, Sandstein und Untergrundputz für dekorative Putze und Farben, sowie als Reparaturputz. Dank der feinen Körnung kann es glatt verarbeitet 
werden. Das Produkt eignet sich hervorragend  als Endschicht (Oberputz). Es ist für manuelle und mechanische Auftragung bestimmt. Nicht im Sockelbereich anwenden.

TECHNISCHE DATEN:

POPIS: Za sucha miešaná omietková malta na báze portlandského cementu, prírodného piesku, kremenného piesku, zrnitosti 0,1-0,4 mm a plastifikačných a zlepšujúcich prísad. 
Obsahuje ľahké perlitové kamenivo, ktoré zlepšuje spracovateľské vlastnosti omietky. Univerzálny produkt, nanášaný v dvojvrstvovom systéme, počiatočný škrabací náter a 
správna vrstva omietky.
POUŽITIE: Navrhnuté na použitie na vnútorné steny a stropy. Na použitie na vysoko poréznych podkladoch ako napr. pórovitá tehla, pórovitá tvárnica, pórobetón, debnený betón, 
pieskovec a ako základná omietka pod dekoratívne omietky a nátery alebo ako sanačná omietka. Určené pre ručnú a mechanickú aplikáciu. Nepoužívajte v oblasti sokla.

Zrnitosť 0,1-0,5 mm

TECHNICKÉ DÁTA:

2Spotreba: 12kg / m  - 10mm

AKO POUŽIŤ: 1. Podklad omietky by mal byť dostatočne nosný, zbavený prachu, mastnoty a iných nečistôt zhoršujúcich priľnavosť. Oddeľte voľné časti, kým sa nedosiahne vrstva 
stabilný. Mal by sa použiť predbežný náter POW-100 a extrémne savé povrchy by mali byť dodatočne natreté základným náterom na omietku Profix. Kde sa nachádza na povrchu 
huby alebo plesne musia byť odstránené fungicídom. 2. Pripravte suchú zmes 30 kg s asi 7,5 l vody, miešajte, kým nevznikne homogénna hmota, potom ju naneste na povrch 
vopred pripraveným hrubým odliatom POW-100 a tiež napenetrujte na extrémne savé povrchy. Potom zarovnajte povrch. 3. Ak je potrebné naniesť druhú vrstvu, prvú vrstvu 
ponechajte v súlade so stavebnou praxou ostro pretrieť. 4. Maltu PTC-11 je možné nanášať ručne a mechanicky omietacími strojmi. 5. Malta sa nesmie nechať príliš rýchlo vyschnúť 
v dôsledku prievanu, nadmerného slnečného žiarenia a vykurovania omietnutých miestností

SKLADOVANIE A DOPRAVA: Maltu skladujte a prepravujte v tesne uzavretom originálnom balení. Chráňte pred vlhkosťou. Čas použiteľnosti: 6 mesiacov. Dátum výroby a číslo 
šarže na obale.

Zmiešajte proporcie; 0,23-0,24 l / 1 kg malty

F.P.H.U PROFIX VÝROBCA POVRCHOVÝCH A STAVEBNÝCH MATERIÁLOV 32-050 Skawina Ul. Piłsudskiego 23

Minimálna hrúbka omietky je 7 mm

Práce by sa mali vykonávať pri teplote + 5 až + 25 ° C

POZNÁMKA:  Výrobca nezodpovedá za nesprávne použitie materiálu.

Категорія міцності на стиск CSII
Категорія водопоглинання через капілярний підйом W2

2Міцність при стисненні:> 2,7 Н / мм
2Міцність при згинанні> 1,1 Н / мм

2Зчеплення з поверхнею > 0,7 Н/мм

Kategorie der Druckfestigkeit: CSII
Kategorie der Wasseraufnahme: W2

2Kategorie der Druckfestigkeit: >2,7N/mm
2Kategorie der Biegefestigkeit >1,1 N/mm

2Haftzugsfestigkeit > 0,7 N/mm

Rodzaj zagrożenia :  Powoduje poważne 
uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. 
M o ż e  p o w o d o w a ć  r e a kc j ę  a l e r g i c z n ą 
skóry.Może powodować podrażnienie dróg 
oddechowych.

Dodatkowe informacje :  Kontakt skóry 
z mokrym cementem, mieszanką betonową lub 
zaprawą może powodować podrażnienie, 
zapalenia lub poważne uszkodzenia skóry.

Środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. 
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną! 
ochronę oczu/ochronę twarzy.W PRZYPADKU 
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać 
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są  i można je łatwo usunąć. 
Nadal płukać. Natychniast skontaktować się 
z  O Ś R O D K I E M  Z A T R U Ć / l e k a r z e m . 
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć 
dużą  ilością wody. W przypadku wystąpienia 
podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać 
wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ pary/ 
rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA 
SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić 
lub wynieść poszkodowanego na świeże 
powietrze  i  zapewnić  mu warunki  do 
swobodnego oddychania. W przypadku złego 
samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ/lekarzem.  Zawartość/pojemnik 
usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów.

Niebezpieczeństwo:  Może spowodować 
uszkodzenie produktów z aluminium lub 
innych metali nieszlachetnych.

Небезпека: : Може пошкодити алюмінієві 
вироби або інші вироби з недорогоцінних 
металів.

Додаткова інформація: Контакт шкіри з 
вологим цементом, бетонною сумішшю або 
розчином може викликати подразнення, 
запалення або серйозне пошкодження 
шкіри.

Запобіжні заходи: Зберігати у недоступному 
для дітей місці. Використовувати захисні 
рукавички / захисний одяг! захист очей / 
захист обличчя. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: 
обережно промивати водою протягом 
кількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо 
вони є і їх можна легко зняти. Продовжувати 
полоскати. Негайно зателефонувати в 
токсикологічний центр /  лікаря.  ПРИ 
ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: промити великою 
кількістю води. При появі подразнення 
шкіри або висипу: звернутись за медичною 
допомогою. Уникати вдихання пилу / диму / 
газу / туману / пари / спрею. ПРИ ВДИХАННІ: 
Вивести або винести потерпілого на свіже 
повітря і забезпечити йому умови вільного 
дихання. У випадку поганого самопочуття 
зателефонувати в токсикологічний центр / 
л і к а р я .  З д а т и  в м і с т / к о н т е й н е р 
уповноваженому одержувачу відходів.

Т и п  з а г р о з и :  С п р и ч и н я є  с е р й о з н і 
пошкодження очей.Подразнює шкіру. Може 
викликати алергічну реакцію шкіри. Може 
викликати подразнення дихальних шляхів.

Rodzaj zagrożenia :  Powoduje poważne 
uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. 
M o ż e  p o w o d o w a ć  r e a kc j ę  a l e r g i c z n ą 
skóry.Może powodować podrażnienie dróg 
oddechowych.

Dodatkowe informacje :  Kontakt skóry 
z mokrym cementem, mieszanką betonową lub 
zaprawą może powodować podrażnienie, 
zapalenia lub poważne uszkodzenia skóry.
Niebezpieczeństwo:  Może spowodować 
uszkodzenie produktów z aluminium lub 
innych metali nieszlachetnych.

Środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. 
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną! 
ochronę oczu/ochronę twarzy.W PRZYPADKU 
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać 
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są  i można je łatwo usunąć. 
Nadal płukać. Natychniast skontaktować się 
z  O Ś R O D K I E M  Z A T R U Ć / l e k a r z e m .
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć 
dużą  ilością wody. W przypadku wystąpienia 
podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać 
wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ pary/ 
rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA 
SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić 
lub wynieść poszkodowanego na świeże 
powietrze  i  zapewnić  mu warunki  do 
swobodnego oddychania. W przypadku złego 
samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ/lekarzem.  Zawartość/pojemnik 
usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów.

Schutzmaßnamen: Vor Kindern schützen 
Schutzhandschuhe /  Schutzkleidung / 
Augenschutz / Gesichtsschutz anwenden

G e f a h r e n : V e r u r s a c h t  e r n s t h a f t e 
A u g e n b e s c h ä d i g u n g e n . V e r u r s a c h t 
Hautreizungen.Kann allergische Reaktionen 
verursachen. Kann Reizungen der Atemwege 
verursachen.

Beim Eindringen in die Augen: vorsichtig mit 
Wasser durch einige Minuten ausspülen. 
Kontaktlinsen, wenn vorhanden und sich leicht 
entfernen lassen, entfernen. Weiter spülen. 
Sofort den Arzt / das Vergiftungszentrum 
kontaktieren.
Beim Eindringen in die Atemwege: die 
betroffene Person nach außen bringen und für 
freies Atmen sorgen. Beim Unwohlsein den  
Arzt / das Vergiftungszentrum kontaktieren. 
Den Inhalt der Verpackung / den Behälter beim 
berechtigtem Entsorgungsbetrieb entsorgen 
Zusätzliche Informationen:
Der Kontakt der Haut mit nassem Zement, 
Betonmischung oder Mörtel kann Reizungen, 
H a u t e n t z ü n d u n g e n  o d e r 
Hautbeschädigungen verursachen.

Es können die Produkte aus Aluminium und 
anderen unedlen Metallen beschädigt werden.

Gefahr:

Typ hrozby: Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
Dráždi pokožku. Môže vyvolať alergickú kožnú 
reakciu. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích 
ciest. Prevencia. Uchovávajte mimo dosahu 
detí. Používajte ochranné rukavice/ochranný 
odev! ochrana očí / ochrana tváre.
Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne 
vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné 
šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. 
Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ 
lekára.

Nebezpečenstvo: Môže poškodiť hliník alebo 
iné výrobky zo základných kovov.

Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na 
čerstvý vzduch a nechajte ho dobre dýchať. Ak 
sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Zneškodnite 
obsah/nádobu oprávnenému príjemcovi 
odpadu.
Ďalšie informácie: Kontakt pokožky s mokrým 
cementom, betónovou zmesou alebo maltou 
môže spôsobiť podráždenie, zápal alebo vážne 
poškodenie pokožky.

Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým 
množstvom vody. Ak sa objaví podráždenie 
pokožky alebo vyrážka: Vyhľadajte lekársku 
pomoc/starostlivosť. Zabráňte vdychovaniu 
prachu / výparov / plynu / hmly / výparov / 
aerosólov.

PL   BEZPIECZEŃSTWO UK   БЕЗПЕКА CZ   BEZPIECZEŃSTWO DE   SICHERHEITSMAßNAHMENSK   BEZPEČNOSŤ

UA     Легка, дрібнозерниста вапняно-цементна штукатурка

CZ     VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA DROBNÁ LEHKÁ

SK     JEMNÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA LIGHT

DE     KALKZEMENTPUTZ, FEIN, LEICHT

POPIS: Suchá omítková malta na bázi portlandského cementu, přírodního písku, křemičitého písku se zrnitostí 0,1-0,5 mm a plastifikačních a zlepšujících přísad. Obsahuje lehké 
perlitové kamenivo, které zlepšuje zpracovatelské vlastnosti omítky. Univerzální produkt, nanášený ve dvouvrstvém systému, hrubá omítací malta a vrchní vrstva omítky.
POUŽITÍ: Určeno pro použití na vnitřní stěny a stropy. Pro použití na vysoce porézních podkladech jako jsou; porézní cihla, porézní tvárnice, pórobeton, bedněný beton, pískovec a 
jako základní omítka pro dekorativní omítky a nátěry nebo jako sanační omítka. Určeno pro ruční i mechanickou aplikaci. Nepoužívejte v oblasti soklu. 

Zrnitost 0,1-0,5 mm

POZOR:  Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití materiálu.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Proporce směsi; 0,23-0,24 l/1 kg malty

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA: Maltu skladujte a přepravujte v těsně uzavřených, originálních obalech. Chraňte před vlhkostí. Doba použitelnosti: 6 měsíců. Datum výroby a číslo 
šarže na obalu.

Minimální tloušťka omítky 7 mm

ZPŮSOB POUŽITÍ:: 1. Podklad omítky by měl být odpovědně nosný, zbavený prachu, mastnoty a jiných nečistot zhoršujících přilnavost. Volné části je nutné osekat na stabilní 
vrstvu. Použijte hrubou povrchovou vrstvu POW-100 a extrémně savé povrchy by měly být dodatečně natřeny penetračním nátěrem na omítky Profix. V případě, že se na povrchu 
vyskytují houby nebo plísně musí být odstraněny fungicidním prostředkem. 2. Připravte 30 kg suché směsi s asi 7,5 l vody, míchajíc, dokud nevznikne homogenní hmota, následně 
naneste na povrch hrubou povrchovou vrstvu POW-100 a v případě extrémně savých povrchů natřete penetračním nátěrem. Následně povrch vyrovnejte. 3. Je-li nutné nanést 
druhou vrstvu, první vrstvu ponechte hrubě zatřenou v souladu se stavební praxí. 4. Maltu PTC-11 lze nanášet ručně i strojně omítacími stroji. 5. Zabraňte příliš rychlému vysoušení 
malty průvanem, příliš silným slunečním zářením a vytápěním omítaných místností.

2Spotřeba: 12kg/m  - 10mm

FPHU PROFIX VÝROBCE POVRCHOVÝCH A STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Práce by měly být prováděny při teplotě +5 až +25 °C Kategorie pevnosti v tlaku CSII
Kategorie absorpce vody způsobené kapilární nasákavostí W2

2Pevnost v tlaku: >2,7N/mm
2Pevnost v ohybu: >1,1 N/mm

2Přilnavost k podkladu: >0,7 N/mm

Kategória pevnosti v tlaku CSII
Kategória absorpcie vody W2

2Pevnosť v tlaku:> 2,7N / mm
2Pevnosť v ohybe> 1,1 N / mm

2Priľnavosť k podkladu> 0,7 N / mm

Пропорції суміші; 0,23-0,24 л / 1   кг розчину
Роботи проводити при температурі від +5 до +25С
Зернистість 0,1-0,5 мм
Мінімальна товщина штукатурки 7 мм

2Витрати: 12 кг / м  - 10 мм


