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Ta tehnični list temelji na obsežnih izkušnjah strokovnjakov s področij vgrajevanja materialov in na našem najboljšem znanju.  Zaradi 
raznolikosti pogojev (podlage, vreme, drugi vplivi, …) Profibausoffe Austria GmbH ni pravno vezan na vsebino tehničnega lista. Kupec 
mora upoštevati navodila zapisana v tehničnem listu. Material naj v skladu s tehničnimi navodili uporabljajo le izkušeni strokovnjaki. 

 

 

Stand 05/18 

 

 

PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL Št. Art. 3790, 3791
 

 

Proizvod: Lepilo in masa za armiranje za izolacijske plošče EPS in izolacijske plošče iz kamene     
                                          volne. 

 
Uporaba: Izravnava in lepljenje EPS fasadnih izolacijskih plošč 

in kamene volne. Vdelava fasadne mrežice WDVS. 
 

Lastnosti: Visoko elastično mineralno lepilo z odlično lepilno   
                                         močjo. 

 

 
 
 
 
 

Tehnični 
podatki: 

Sestava:  

Poraba: 

Debelina nanosa:  
Debelina nanosa:  
Difuzijska upornost prehodu 
vodne pare µ:  
Toplotna prevodnost λ: 
Mešalno razmerje z vodo: 

Cement, apnenčasti pesek 0–1,2 mm, 
organska veziva, perlit, dodatki 

 
Lepljenje: ca. 4–6 kg/m² 
Izravnava: ca. 4–9 kg/m² (EPS) 
Izravnava: ca. 6–9 kg/m² (kamena volna) 
Izravnava: min. 3 mm (kamena volna 4,5 mm) 
Izravnava: maks. 7 mm (EPS in kamena volna)  
 
ca. 40 
ca. 0,80 W/m∙K 
ca. 5,5–6 l čiste vode/vrečo 
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Norme: Evropska tehnična odobritev ETAG 004, ÖNORM B 6400‐1, ‐2, ‐3, 
PROFI WDVS‐ smernice za obdelavo. 

 
Obdelava: Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrznjena (nas +5°C, velja tudi za temperature 

zraka), stabilna in očiščena prahu, mastnih madežev in ostalih nečistoč, brez slabo 
sprijetih ali nesprijetih delcev (ÖNORM DIN 18202). Podlaga mora biti pregledana 
v skladu  veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za 
graditev objektov. Po potrebi opravimo preizkus trganja. Površino predhodno 
obdelamo s PROFI Uni Tiefengrund. 

 
Mešanje: 
PROFI debeloslojno lepilo dobro premešamo z nizkostopenjskim električnim mešalcem, 
da dobimo gladko maso. Zmešano maso pustimo mirovati ca.  5 minut in jo nato, pred 
uporabo, ponovno premešamo. Otrdelega materiala ne smemo mešati z vodo. 
Dodajanje dodatkov ni dovoljeno. 

 
Lepljenje: 
Lepilo nanesite na izolacijsko ploščo enakomerno po robu in najmanj 3 točke v sredini  
(glej ÖNORM B 6400-1) pri čemer mora biti kontaktna površina lepljenja minimalno 
40%. 
Dopuščena je neenakomernost do odstopanja od ravnine po ÖNORM DIN 18202 (Tabela 
3, vrstica 5). 

 
Če je podlaga ravna lahko lepilo nanesemo na celotno površino z zobato gladilko. Ta tip 
nanašanja izvedemo v skladu s tabelo 2 o.a. Nadaljnja obdelava je  mogoča najhitreje po 1 
dnevu ali po zadostni strditvi lepila. 

 

Armirni sloj: 
PROFI Debeloslojno lepilo nanesemo na pripravljeno podlago z zobato gladilko (10 
mm) in vanjo vtisnemo fasadno mrežico v vertikalni smeri (pokritost minimalno 1 mm) 
z minimalno 10 cm preklopa. Debelina armirnega sloja mora biti vsaj 5 mm in mrežica 
ne sme biti vidna. Pred nanosom zaključnega sloja moramo upoštevati čas sušenja 
minimalno 5 dni, odvisno od vremenskih razmer.  

 
Navodila za obdelavo profi WDVS in dodatne informacije ter podrobnosti najdete na 
spletni strani www.wdvsfachbetrieb.at. 

 
Odstranjevanje: Glej varnostni list  (SD) 

 
Zagotavljanje  
kakovosti: Samonadzor s kontrolo proizvodnje in letnim zunanjim pregledom. 
 

 
Pakiranje: Vreča (25 kg), 1.200 kg/paleta 

Možna dobava v silosu 
 

Shranjevanje: Originalno zaprte vreče zaščitene pred vlago, shranjene na paleti, vsaj 6 mesecev. 
 

Podatki o varnosti: Glej varnostni list (SD) 


