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Doporučené omítkové systémy pro jednovrstvé 

zdivo z cihel Heluz s materiály od společnosti 
Profibaustoffe CZ, s.r.o. 

Obchodní a technické informace k omítkám jsou dostupné na níže 
uvedených kontaktech: 

www.profibaustoffe.cz 

Obchodní kontakt: 

http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/O-SPOLECNOSTI/Kontakty 

Technické poradenství: 

Ing. Eduard Rovnaník, CSc. 

Tel.: 602 702 042 

eduard.rovnanik@profibaustoffe.cz 



Tabulka doporučených produktů k jednovrstvému cihelnému zdivu 

Zdivo z cihel
Heluz 
 Typ cihel 

Family 50

Family 44

Family 38

Vnější strana zdiva 
Finální omítka Podkladní omítka 

PROFI Spritzer  
2 a 4 mm 

+ 

PROFI MUP-L 
s výztužnou 
tkaninou 1) 

nebo 

Vnitřní strana zdiva 

Podkladní omítka 

PROFI Spritzer
2 a 4 mm 

+

PROFI Primer 2802 

nebo

Finální omítka

PROFI MK1 0,8 mm

nebo 
 

PROFI MK8  
Klimaputz 0,8 mm 
 
      nebo 
 
PROFI Feinputz 
0,6 mm 
 
 nebo 

PROFI Gipsspachtel

nebo 

PROFI 
Finalspachtel 

STI 49

STI 44
PROFI Therm 

STI 40

nebo 

PROFI MK2 1,2 mm 

nebo 

PROFI Naturfein  
0,6 mm 
 
      nebo 
 
PROFI Klebespachtel  
Air s výztužnou  
tkaninou 2)  
   +  
penetrace 
PROFI Putzgrund 
   +  
PROFI pastovitá  
omítka 
Anti-Aging Putz 3) 

nebo 

 PROFI MK2 1,2 mm 
 s výztužnou 
 tkaninou 1) 

PROFI Grundputz  
2, 4mm 
s výztužnou 
tkaninou 1) 

STI 38

PROFI MK1 0,8 mm 
 (pod PROFI MK1  
 0,8 mm není nutné 
 aplikovat 
 PROFI Spritzer  
 2 a 4 mm) 
 
      nebo 
 
PROFI MK8  
Klimaputz 0,8 mm 

Plus 44

Plus 40

Family 50 2in1

 Family 44
vyplněná EPS 

 Family 38
vyplněná EPS 

Jednovrstvá omítka pro všechny typy
              zdiva 

PROFI MP2, PROFI MP2-Leicht 
nebo PROFI MP4 0,8 mm 

nebo 

 PROFI MZ 1 1,2 mm 
 s výztužnou 
 tkaninou 1) 

Poznámka: 
1) výztužná tkanina Vertex R 85 A (velikost oka 10x10 mm) nebo Vertex R 120 A (velikost oka 
   6,5x6,5 mm) 
2) výztužná tkanina Vertex R 117 A nebo Vertex R 131 A (velikost oka 3,5x3,5 mm) 
3)v případě aplikace pastovité omítky není zapotřebí do podkladní omítky vkládat výztužnou tkaninu 1) 



Vysvětlivky k tabulce: 

Omítky exteriér 

PROFI Spritzer 2 a 4 mm 
Cementová suchá směs pro vytvoření kotvícího postřiku, ruční nebo strojní zpracování, tvoří 
spojovací vrstvu mezi podkladem a omítkou, zrno do 2 (4) mm. 
http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/PROFI-
Spritzer 

PROFI Grundputz 2, 4 mm
Vápenocementová suchá omítková směs pro ruční zpracování, univerzální pro zdění, 
venkovní i vnitřní omítání.
http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitrni-pouziti/PROFI-Unimalta-2-mm
-PROFI-Grundputz-2-mm  
http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitrni-pouziti/PROFI-Unimalta-4-mm
-PROFI-Grundputz-4-mm 

PROFI MUP-L 
Vápenocementová lehčená jádrová suchá omítková směs pro strojní zpracování. Je zvlášť lehce 
zpracovatelná, má zvýšený tepelný odpor a je odolná proti náhlým změnám teploty. 
http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Lehcene-a-tepelne-izolacni-omitky/PROFI-MUP-L

PROFI Therm 
Sucha směs pro vytvoření tepelně izolační omítky s obsahem perlitu, vnitřní i vnější použiti, pro ruční 
zpracování. Tepelná vodivost 0,13 W/m.K. 
http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Lehcene-a-tepelne-izolacni-omitky/PROFI-Therm  

PROFI MK2 1,2 mm 
Vápenocementová suchá omítková směs pro vnitřní i vnější použiti s bílým cementem, zrno do  
1,2  mm, pro strojní zpracování, lze použit také jako štukovou omítku. 
http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-venkovni-pouziti/PROFI-MK2  

PROFI MZ1 1,2 mm 
Cementovápenná suchá omítková směs pro vnější použiti, jádrová, zrno do 1,2 mm, pro strojní 
zpracování. 
http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-venkovni-pouziti/PROFI-MZ1 
 
PROFI Klebespachtel Air 
Lepící a stěrková hmota s nízkým difuzním odporem na vytvoření stěrkové krycí vrstvy opatřené výztužnou 
tkaninou 
http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Zateplovaci-systemy/Lepidla-a-sterky/PROFI-Klebe
spachtel-AIR 
 
PROFI Putzgrund (weiss) 
Univerzální penetrační nátěr pod pastovité omítky, snižuje a vyrovnává savost podkladu, zajišťuje dobrou 
přilnavost následných vrstev 
http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Povrchove-upravy/Penetrace-podkladu/PROFI-Put
zgrund 
 
PROFI Anti-Aging Putz 
Strukturální pastovitá probarvená omítka, stálobarevná, odolná proti UV záření a špinění. 
http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Povrchove-upravy/Pastovite-omitky/PROFI-Anti-
Aging-Putz 
 



 

Omítky interiér 

PROFI Spritzer 2 a 4 mm 
Cementová suchá směs pro vytvoření kotvícího postřiku, ruční nebo strojní zpracování, tvoří 
spojovací vrstvu mezi podkladem a omítkou, zrno do 4 mm. 
http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/PROFI-
Spritzer 

PROFI MP2 
Vápenosádrová suchá omítková směs pro vnitřní použití, jednovrstvá s velmi hladkým kletovaným 
povrchem, zejména pro strojní zpracování, zrno 0,8 mm. 
http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitrni-pouziti/PROFI-MP2 
 
 
 
 
  

PROFI MP4 0,8 mm 
Vápenosádrová suchá omítková směs se zvýšeným obsahem sádry pro vnitřní použití, jednovrstvá  
s točeným povrchem, zejména pro strojní zpracování, zrno do 0,8 mm. 
http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitrni-pouziti/PROFI-MP4  

PROFI Grundputz 2, 4 mm
Vápenocementová suchá omítková směs pro ruční zpracování, univerzální pro zdění, 
venkovní i vnitřní omítání.
http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitrni-pouziti/PROFI-Unimalta-2-mm
-PROFI-Grundputz-2-mm  
http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitrni-pouziti/PROFI-Unimalta-4-mm
-PROFI-Grundputz-4-mm 
PROFI MK1 0,8 mm 
Vápenocementová suchá omítková směs pro vnitřní použiti, jádrová nebo lze druhou vrstvu 
zafilcovat jako konečnou, lze použít také jako štuk. Strojní zpracování, zrno 0,8 mm. 
http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitrni-pouziti/PROFI-MK1 
 
PROFI MK8 – Klimaputz 0,8 mm 
Vápenocementová suchá omítková směs s bílým cementem pro vnitřní použití, určená ke strojnímu 
zpracování. Vyznačuje se nízkým difuzním odporem, zrno 0,8 mm. 
http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitrni-pouziti/PROFI-MK8-Klima
putz 

PROFI Feinputz 0,6 mm 
Vápenocementová suchá směs pro výrobu svrchní ušlechtilé vnitřní omítky, úprava filcováním, zrno 
do 0,6 mm. 
http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Tenkovrstve-a-stukove-omitky/PROFI-Feinputz  

PROFI Gipsspachtel 
Brousitelná suchá omítková směs na bázi sádry, určená pro povrchovou úpravu interiérů staveb, 
vhodná i pro renovaci stávajících omítek, tvořící dokonalý podklad pod malbu, ruční i strojní 
zpracování. 
http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Tenkovrstve-a-stukove-omitky/PROFI-Gipsspachtel  

PROFI Finalspachtel 
Jemná brousitelná stěrka určená pro tenkovrstvou finální úpravu stavebních konstrukcí, lze použít i 
pro renovaci starých omítek, ruční i strojní zpracování. 
http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Tenkovrstve-a-stukove-omitky/PROFI-Finalspachtel 


