
OBLASTI POUŢITIA: 

Produkt určený na konečnú úpravu fasád, starých a nových omietok, vonkajších zatepľovacích systémov 

alebo šikmých striech. Má vynikajúcu priľnavosť na akýkoľvek typ podkladu, a preto sa dá použiť v 

nespočetných situáciách: cementové podklady, omietky, drevo alebo kov. Produkt vhodný pre vonkajšie 

aplikácie. 

VÝDATNOSŤ: 

0,90 – 1,20 kg/m2 v dvoch vrstvách ~ 2 mm hrúbky. 

FARBA: 
Pozrite si produktovú brožúru v sekcií DOKUMENTY. 

 

BALENIE: 
18 kg v plastových vedrách. 

SKLADOVANIE: 
Výrobok uchovávajte v originálnych nádobách v dobre vetraných priestoroch, mimo dosahu slnečného 

žiarenia, vody a mrazu, pri teplotách medzi + 5 °C a + 35 °C. 

Doba skladovania: 12 mesiacov. 

PRÍPRAVA PODKLADU: 

Podklad musí byť úplne vytvrdnutý a mať dostatočnú pevnosť. Povrch musí byť dokonale vyrovnaný, 

dôkladne čistý, suchý, zbavený olejov, mastnôt, drobivých a nesúdržných častí alebo iných materiálov, ktoré 

môžu ovplyvniť priľnavosť produktu. V prípade tlakového umývania počkajte, kým podklad úplne 

nevyschne. V prípadoch, keď je povrch ako celok drobivý, úplne ho očistite, kým nezískate dobrú oporu a 

obnovte lézie alebo degradované časti vhodnou maltou. Decork priľne k rôznym typom podkladov, 

odporúča sa však vykonať predbežný test na kontrolu priľnavosti a prípadnej potreby použitia základného 

náteru. 

 

Omietka z radu Diathonite alebo nové omietky 

Uistite sa, že omietka je dobre vyrovnaná, aby povrch zostal čo najhladší;ak to nie je možné, najskôr naneste 

vrstvu vhodných vyhladzujúcich produktov Diasen. Penetračný náter D20 nanášajte na vyhladzovacie hmoty 

aj priamo na omietky (pozri produkt). V prípade popraskaných a mikrotrhlinových podkladov naneste biely 

základný náter Color Primer (pozri produkt).  

Stará omietka  

Uistite sa, že omietka je konzistentná a dobre priľne k podkladu, v opačnom prípade zabezpečte čiastočné 

alebo úplné odstránenie a prerobenie. V prípade maľovaných omietok, vzhľadom na veľký výber farieb na 

trhu, je vhodné vykonať test priľnavosti na overenie vhodnosti aplikácie alebo potreby použitia základných 

náterov D20 alebo Color Primer. Na hrubé omietky pokračujte priamou aplikáciou Decork, zatiaľ čo na 

drsné a prašné podklady použite základný náter Color Primer. 

Sadrokartón  

Na sadrokartónových povrchoch sa uistite, že škáry sú dokonale vyplnené a vybrúsené, potom naneste 

základný náter Grip Primer (pozri produkt). 

 



Betón  

V prípade novovybudovaného cementového podkladu musí byť tento dostatočne vyzretý. V prípade 

prasklín, dier alebo nepravidelných plôch ich obnovte vhodnou cementovou maltou. Pri prítomnosti 

poškodeného a drobivého betónu zabezpečte obnovu vhodnou cementovou maltou. Na ošetrenie 

vystupujúcich kovových častí ( armatúry) použite antikorózny prípravok. Pre lepšiu priľnavosť na hladký, 

nie vlhký betón odporúčame použiť Grip Primer. Na vlhkých podkladoch, ktoré nie sú v kontakte so zemou, 

aby sa predišlo tvorbe pľuzgierov alebo odlupovaniu, použite ako základný náter Vapostop (pozri produkt). 

Ak je podklad vystavený vzlínajúcej vlhkosti, je potrebné použiť WATstop (pozri produkt). WATstop je 

možné použiť aj na vyplnenie malých trhlín alebo prasklín. Na hrubý betón použite základný náter 

Vapostop. 

Drevo  

Dôkladne očistite povrch, odstráňte prach, drobivé a odlupujúce sa časti. Drevo musí byť úplne suché, dobre 

súdržné a rozmerovo stále. Drevené povrchy napenetrujte náterom Grip Primer pred aplikáciou Decork. 

Neaplikujte výrobok na dosky alebo podpery s veľkým počtom spojov. 

Kov  

Dokonale očistite povrch, eliminujte nečistoty a uvoľnenú farbu. Pred aplikáciou Decork natrite kovové 

povrchy základným náterom Grip Primer. V prípade prítomnosti hrdze ošetrite povrch pred aplikáciou Grip 

Primer vhodnými prípravkami proti hrdzi. Ak je kovový povrch lakovaný, odporúča sa vykonať test na 

overenie dokonalej priľnavosti systému. 

Hladké povrchy  

Na obzvlášť hladké a nesavé povrchy použite Grip Primer.  

 

Ošetrenie spojov  

Akékoľvek škáry na podklade (škáry medzi panelmi z betónu alebo iného materiálu, dilatačné škáry, 

kontrolné alebo izolačné škáry) musia byť pred aplikáciou Decork ošetrené polyuretánovým tmelom Diaseal 

Strong (pozri produkt). 

MIEŠANIE:  

Otvorte obal a vrecko s produktom a vyprázdnite obsah vrecka do vedra. Farbu pridajte vysypaním celého 

obsahu balenia do vedra. Hmotu miešajte pomocou špirálovej miešačky pri vysokej rýchlosti aspoň 2 alebo 

3 minúty, kým nezískate homogénnu, jednotnú farbu bez hrudiek. Produkt je pripravený na použitie a vo 

všeobecnosti by sa nemal riediť. V extrémne horúcom počasí je možné pridať maximálne 5 % vody (0,9 l  

vody na 18 kg). Zmes znova premiešajte. Do zmesi nikdy nepridávajte vonkajšie komponenty. 

APLIKÁCIA: 

Ručná aplikácia 

1. Počkajte na úplné zaschnutie použitého základného náteru.  

2. Naneste prvú štedrú vrstvu Decork pomocou nerezového hladidla so zaoblenými hranami. Prvá vrstva 

môže byť použitá ako vyhladenie na vyrovnanie povrchu. V prípade dažďa na nie dokonale zaschnutý 

výrobok dôkladne skontrolujte jeho vhodnosť pre následný náter.  

3. Po úplnom zaschnutí prvej vrstvy (asi 10 hodín pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti) naneste druhú tenkú 

vrstvu produktu. Pre lepší výsledok a homogénnejší náter sa odporúča vrstvy prekrížiť.  



4. Ihneď po nanesení stierajte plastovou stierkou so zaoblenými hranami.  

5. Čas aplikácie: približne 80/110 m2 za deň. 

Pouţitie s omietacím strojom 

1. Počkajte na úplné zaschnutie použitého základného náteru.  

2. Násypná pištoľ musí mať: - minimálny tlak kompresora 5,0 bar; - priemer trysky 3,0 - 4,0 mm.  

3. Naneste prvú vrstvu Decork plynulými krúživými pohybmi, aby ste pokryli celý povrch. V prípade dažďa 

a na produkte, ktorý nie je dokonale suchý, dôkladne skontrolujte jeho vhodnosť pre následný náter.  

4. Keď je prvá vrstva úplne suchá (asi 10 hodín pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti), naneste druhú vrstvu 

Decork rovnakým spôsobom ako predtým, kým nebude podklad úplne pokrytý.  

5. Nestierajte stierkou.  

6. Čas aplikácie: cca 200/250 m2 za deň. Decork je možné aplikovať aj striekacím strojom DS-5500 Texture 

Sprayer, priemer trysky 3,00 mm, úroveň tlaku 4,0 atm. V tomto prípade sa doba aplikácie pohybuje medzi 

700 a 800 m2 za deň. 

DOBA SCHNUTIA: 

Pri teplote 23°C a 50% relatívnej vlhkosti, produkt schne približne 10 hodín. Doba schnutia je ovplyvnená 

relatívnou vlhkosťou prostredia a teplotou a môže sa výrazne meniť. Decork vo fáze dozrievania chráňte 

pred dažďom, mrazom, priamym slnečným žiarením a vetrom minimálne 2 hodiny pri teplote 23°C. Ak sa 

nanesie väčšie množstvo, ako sa očakáva, čas schnutia sa môže výrazne predĺžiť. 

UPOZORNENIE: 

Neaplikujte pri okolitej teplote nižšie ako +5°C a vyššie ako +35°C . Počas letnej sezóny aplikujte produkt v 

chladnejších hodinách dňa, mimo slnečného žiarenia. Neaplikujte pri bezprostrednej hrozbe dažďa alebo 

mrazu, v podmienkach silnej hmly alebo pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 70 %. Produkt nanášajte na úplne 

suché povrchy. Výrobok nie je vhodný na rovinné krytiny. Možné stagnácie vody môžu spôsobiť lokálne 

bielenie. Pred aplikáciou produktu sa odporúča zakryť prahy, zariaďovacie predmety a každý prvok, ktorý sa 

nesmie natierať. Nepoužitý výrobok skladujte v pôvodnom obale. 

ČISTENIE:  

Náradie umyte vodou ihneď po použití. Po úplnom vysušení produktu sa na čistenie odporúča použiť 

neutrálne čistiace prostriedky. Vyberte si najvhodnejší spôsob čistenia (huba, kefa alebo vysokotlakový 

čistič) podľa druhu znečistenia. 

BEZPEČNOSŤ: 
Pri manipulácii dodržiavajte bezpečnostné pokyny a vždy používajte ochranné rukavice a  

 


