
 

      

Technický list 

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú 

všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú 

konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na 

náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré 

vydania technických listy strácajú novými vydaniami svoju platnosť. 

 

 

Omietky do interiérov  
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Rozsah použitia: 
Vysoko zušľachtená sadrová špachtľovacia hmota  

v práškovej forme určená pre interiéry.  Na vyplňovanie 

a zatieranie škár, trhlín, väčších dier a priehlbín na 

plochách stien a stropov. Tiež je vhodná na celoplošné 

vyhladenie, lepenie a škárovanie sadrokartónových dosiek 

ako aj na tvarovanie a modelovanie. Pomocou Profi-GF 

Spachtel sa dosiahnu optimálne podklady pre ďalšiu 

úpravu, ako sú tapetárske a maliarske práce. Pomocou 

Profi-GF Spachtel  je možné vytvoriť povrch na 

sadrokartónové dosky podľa smernice  DIN 18180, 

technický list č. 2 Q1 až Q4. Profi-GF Spachtel je umelá 

zušľachtená špárovacia hmota podľa DIN EN 13963/Typ 

4B. 

 
Podklady:  
Určená je na všetky minerálne podklady ako omietka, 

kameň, betón (pri zvyškovej vlhkosti betónu < 3 %), 

pórobetón, murivo, sadru, sadrokartónové dosky, cement 

atď. Na organické podklady ako napr. hodvábne lesklé 

latexové farby a živicové omietky. Na suché stavebné 
dosky montované bez pnutia je možné Profi-GF Spachtel 

použiť bez výstužnej pásky. Treba dodržiavať pokyny na 

spracovanie od výrobcu dosiek. Napučiavacie (napr. zvyšky 

lepidla) a nestabilné podklady nie sú vhodné. 

 
Farebný odtieň: 0001 biely 

 

Veľkosť balenia: vrece 1 kg, 5 kg, 15 kg 

 
Spotreba:  cca 1,0 kg/m2/ na hrúbku vrstvy 

   1 mm podľa pomeru miešania 

 
Hustota:                          1,2 g/cm3                                           

Použitie:  
Všeobecné pravidlá:  
Príprava podkladu a vykonanie náterových prác musia 

zodpovedať aktuálnemu stavu techniky. Všetky náterové a 

prípravné práce by sa mali vždy riadiť podľa objektu a 

požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Prosím, 

dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané 

Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež 

VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie 

práce. 
Ďalšie spracovanie/odstránenie vrstiev farby ako brúsenie, 

zváranie, opaľovanie atď. môže spôsobiť vznik 

nebezpečného prachu a /alebo pary. Pracujte len v dobre 

vetranom prostredí. V prípade potreby použite primerané 

(dýchacie) ochranné vybavenie. 
Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez 

separačných látok. Neznáme podklady treba otestovať na 

nosnosť a vhodnosť ďalších náterov. Prípadne treba 

vyskúšať priľnavosť na vzorke z plochy.   

 

Príprava podkladu: 
Veľmi nasiakavé, pieskované a kriedované podklady treba 

natrieť základom SÜDWEST InnenGrund. 

 
Spracovanie:  
Stierkovaciu hmotu Profi-GF Spachtel treba zmiešať v čistej 
nádobe s čistou studenou vodou v pomere cca 2 : 1 

(objemové podielové časti prášok : voda). 

Profi-GF Spachtel natiahnuť nerezovou murárskou 

lyžicou/rakľou. 

Malé nerovnosti možno ľahko odstrániť pred konečným 

zatvrdnutím mokrou umývacou hubkou. 

Pred nanášaním Profi-GF Spachtel sa takmer vždy ušetrí 

penetrácia (je zbytočná) z dôvodu nízkej a rovnomernej 

nasiakavosti. 

Na brúsené plochy treba použiť základ SÜDWEST 

InnenGrund podľa Technického listu BFS č. 10 + č. 12. 

 

Teplota spracovania: 
Nesmie sa spracovávať a nechať schnúť pri teplote 

vzduchu a objektu pod +10 C. 

 

Doba spracovania:  cca 60 min pri 20°C  

 
Smernica EG 2004/42/EG: 
Produkt „Profi-GF-Spachtel“ nespadá pod smernicu 
VOC (out of scope). 
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Všeobecné bezpečnostné pokyny: 
Počas prác a sušenia farieb a lakov treba zabezpečiť 

dobré vetranie. Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá 

treba uschovať mimo dosahu. 

Treba zabrániť kontaktu s očami a s pokožkou. Pri 

brúsiacich prácach sa prach nesmie vdychovať. 

Uchovávať mimo dosahu detí. 

Nesmie sa dostať nezriedené resp. vo väčších 

množstvách do spodnej vody, do vodojemov alebo do 

kanalizácie. 

 

Ďalšie údaje nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na 
www.sudwest.sk 

 

 

 

 

Skladovanie: 
Skladovať v suchom, chladnom, nemrznúcom prostredí.   

 

Zber odpadu: 
Na recykláciu odovzdať len prázdne obaly. Pri zbere sa 

musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy. 

 

Technické poradenstvo: 
Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto 

technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný 

personál: info@sudwest.sk 
 

Od: júl/2017/CS 
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EN 13963 

 
 

Profi-GF Spachtel 
 

 

Špárovacia hmota na sadrokartónové dosky typ 4B 

 
 

Reakcia látky pri požiari:           A2-s1, d0 

 

Pevnosť ohybu:                         NPD 
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