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Všeobecné požadavky na podklad
Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a 
základní vrstvy vnějších, tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté 
odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní vrstvy musí být provedeny s rovným povrchem a musí být dostatečně vyzrálé (základní 
vrstvy ETICS minimálně 5 dnů). Podklad musí mít stejnou savost a strukturu v celé ploše.
V případě zjištění výkvětů a výluhů v podkladu, je třeba zjistit zdroj a složení jejich původce a zabránit dalšímu transportu těchto látek 
do podkladu.
Místní rovinnost podkladu by neměla přesáhnout odchylku 2 mm na lati délky 1m.

Dekorativní omítka Acryl DecorMix obsahuje mimo jiné speciálně tříděná zrna. Proto mohou být jednotlivé výrobní šarže mírně odl
išné. 

Doporučujeme použít na ucelenou plochu materiál pouze ze stejné výrobní šarže nebo materiál z různých výrobních šarží před použ
itím 

smíchat dohromady.

Upozornění:
Vzhledem k použití granulátů z přírodního kameniva není možno vyloučit mírné barevné odchylky mezi různými dodávkami (výrobními 
šaržemi) omítkoviny. Z toho důvodu se doporučuje plochy upravované různými šaržemi omítkoviny oddělit nebo provést sjednocení 
barevnosti různých dodávek jejich vzájemným smícháním a homogenizací pro každou ucelenou plochu. Vzhledem ke skutečnosti, že 
plnivo je přírodní materiál, může během času mírně měnit odstín a jinak ovlivnit vzhled povrchu. Tmavé odstíny omítky použité na inten-
zívně osluněných plochách postupně ztrácejí sytost odstínu. Pro dosažení delší životnosti mozaikové omítky a obnovení jejího vzhledu 
se doporučuje v pravidelných intervalech povrch omítky ošetřit renovačním lakem.

Návod na použití:
1. Podkladní nátěr: Podklad musí mít stejnoměrnou savost a strukturu povrchu v celé ploše. Požadavek stejnoměrné savosti 

podkladu a přídržnosti omítky na hladkých nebo málo nasákavých plochách lze dosáhnout systémovou penetrací Acryl 
DecorPrimer - adhezní můstek. Všechny navazující povrchy je třeba před penetrací a nanášením omítky důkladně zakrýt!

2. Ředění: Před zpracováním je nutné obsah každého balení důkladně promíchat pomaluběžným rotačním míchadlem pro 
homogenizaci směsi. V případě potřeby je možné mírné ředění omítkoviny pitnou vodou (maximálně 0,1 l vody na celé balení) v 
závislosti na počasí, savosti podkladu, barevné kombinaci plniv a požadované konzistenci. Upozornění: při nadměrném ředění 
může dojít k problémům při aplikaci v důsledku stékání nanesené hmoty z podkladu a horší kompaktnosti nanesené vrstvy. Proto 
je nutné v případě záměru omítkovinu ředit, poměr ředění nejprve vyzkoušet za konkrétních podmínek na konkrétním podkladu.

3. Nářadí: K nanášení i zahlazení nerezové hladítko, k rozmíchání nerezová zednická lžíce, míchadlo.

4. Aplikace: Aplikovat do suché penetrace Acryl DecorPrimer. Před nanášením se omítkovina důkladně promíchá pomalu běžným 
rotačním míchadlem do homogenní pasty. Doporučeno míchat 3 minuty pomaluobrátkovým míchadlem. Při míchání se postupuje 
tak, aby nedocházelo k napěnění omítkoviny. Příliš dlouhá doba nebo vysoká intenzita míchání může mít za následek poškození  
povrchu barevných zrn a změnu barevnosti omítky. Materiál potřebný na jednu ucelenou plochu je doporučeno předem smíchat  
dohromady.

 Rozmíchaná omítkovina se nanáší na připravený podklad hladítkem s listem z nerezové oceli. Povrch nanesené omítkoviny se 
utáhne hladítkem do kompaktní vrstvy tloušťky cca 2mm. Je nutné, aby celý povrch granulátu byl dostatečně zahlazen do plochy 
a smočen pojivem.

 Pracovní záběry je třeba napojovat před zavadnutím okraje nanesené vrstvy, ucelené plochy se musí provádět bez přerušení. Doba 
zasychání nanesené omítky je přibližně 24 hodin při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 60 % (za chladnějšího a vlhč

ího 

počasí je nutné počítat s delší dobou zasychání, nesmí přemrznout). V této době je nutno nanesenou vrstvu omítky chránit před 
vodou a mrazem.

5. Čištění: Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a 
ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění očistit čistou vodou.

6. Neaplikovat na vlhký podklad!

7. Uzavření struktury je možné pouze v interiéru.

Technická data:
Základní charakteristiky

Propustnost pro vodní páru

Absorbce vody

Soudržnost

Trvanlivost

Tepelná vodivost

Reakce na oheň

Nebezpečné látky

Úroveň

Kategorie V2

Kategorie W2

≥ 0,6 MPa

NPD

NPD

neobsahuje

průměrná tabulková hodnota ( λ10.dry )
0,47 W/(m.K) (P = 50%)
0,54 W/(m.K) (P = 90%)

Doba zpracovatelnosti 60 minut při 20 °C


