
Technická informácia     
                 
 

Accento stierková technika  
 

Efektová stierková technika s organických spojivom pre vnútorné a vonkajšie 
použitie. 
 

Popis výrobku 
Účel použitia: 
Accento je vysokokvalitná a 
dekoratívna stierková 
technika s organických 
spojivom pozostávajúca zo 
základnej hmoty (Accento 
dekoračná stierka) a 
špeciálne vyvinutej efektovej 
stierky (Accento efektová 
stierka). Vďaka rôznym 
farebným riešeniam, 
štruktúrovaniu a efektovým 
stierkam je možné 
dosiahnuť exkluzívne a 
individuálne povrchy vo 
vnútorných a vonkajších 
priestoroch. Umožňuje 
dosiahnutie od jemne 
štruktúrovaných 
monochromatických 
povrchov až po veľmi 
kontrastné povrchy s 
metalickým efektom, ktoré je 
možné prispôsobiť každému 
objektu a každému vkusu. 
 
Vlastnosti: 
- - najjemnejšia 

povrchová štruktúra 
- odolnosť voči 

poveternostným vplyvom 
a UV žiareniu 

- pripravená na okamžité 
spracovanie 

- odolná proti oderu 
- odpudzujúca vodu 
 
Pojivo: 
Accento dekoračná stierka: 
minerálne plnivá (silikátové, 
karbónové), keramické duté 
guľôčky, silikónovo-živicová 
emulzia, akrylová živicová 
disperzia 
Accento efektová stierka:  
akrylová živicová disperzia, 
efektové pigmenty 
 

Hustota: 
Accento dekoračná stierka: 
1,20 - 1,25 g/l  
Accento dekoračná stierka:    
1,01 g/l 
 
Veľkosť balenia: 
Veľkosť balenia: 
10 kg Accento dekoračná 
stierka 
1 kg Accento efektová 
stierka 
 
Lesk: 
nelesklá matná až hodvábna 
matná 
 
Farebné odtiene:  
Accento dekoračná stierka: 

Širokú škálu odtieňov je 
možné pripraviť pomocou 
technológie ColorExpress. 
 
Accento efektová stierka: 
Zlatá, Strieborná, Medená, 
Bezfarebná. Vlastné 
tónovanie pridaním 
efektových pigmentov 
(Switch ) pre výnimočné 
povrchy. 
Pozor: Efektové pigmenty sú 
vhodné iba na použitie vo 
vnútorných priestoroch. 
 
 

Spracovanie 
Vhodné podklady:  
-Tepelnoizolačné kontaktné 
systémy Capatect 
-Betón bez povrchovej 
úpravy 
-Základné omietky skupiny 
mált PII, +PIII a PlV 
-Matné, nosné povrchové 
úpravy disperznými farbami 
-Nosné silikátové povrchové 
úpravy 

-Sadrové povrchy, 
sadrokartónové a 
sadrovláknité dosky 
 
Nevhodné sú podklady s 
vykvetaním soli a 
plastové, drevené a 
kovové podklady. 
Podklady nesmú byť 
znečistené, nesmú 
obsahovať deliace látky a 
musia byť suché. 
(dodržiavajte normu 
ÖNORM B 2230, časť 2). 
 
Nenosné povrchové 
úpravy z lakových a 
disperzných farieb alebo 
omietok zo syntetickej 
živice, ako aj nenosné 
minerálne nátery sa musia 
bezo zvyšku odstrániť. 
Pevne priľnavé nátery 
očistite nasucho alebo 
namokro. 
 
Plochy napadnuté 
plesňou, machom alebo 
riasami očistite pomocou 
vysokotlakového prúdu vody 
pri dodržaní zákonných 
predpisov. Plochy opláchnite 
prípravkom Capatox a 
nechajte ich dobre 
vyschnúť. 
 
Plochy znečistené 
priemyselnými 
odpadovými plynmi alebo 
sadzami vyčistite pomocou 
vysokotlakového prúdu vody 
s pridaním vhodného 
čistiaceho prostriedku pri 
dodržaní zákonných 
predpisov. V prípade 
potreby sa v závislosti od 
podkladu musí použiť 
vhodný penetračný náter 
Synthesa. 
 



Tepelnoizolačné 
kontaktné systémy: 
Pozor: V prípade 
tepelnoizolačných 
kontaktných systémov je 
potrebné obzvlášť dbať na 
súčiniteľ odrazu svetla. V 
prípade tmavých farebných 
tónov, ktoré majú súčiniteľ 
rozptýleného odrazu <25 je 
potrebná nadstavba 
tepelnoizolačných 
kontaktných systémov s 
„DarkSide"  
 

Nadstavba 

tepelnoizolačných 

kontaktných systémov s 

„DarkSide": 

- prilepená lepidlom Top-Fix 

alebo lepiacoumaltou 

- Izolačné dosky: Minerálna 

vlna  

- 5mm Carbonit ako 

armovacia vrstva 

- Carbopor omietka so 

štruktúrou zrno 15 (1,5 mm) 

V prípade farebných tónov, 

ktoré majú súčiniteľ 

rozptýleného odrazu >25 je 

prípustná nadstavba 

tepelnoizolačných 

kontaktných systémov s 

EPS doskami. 

Nadstavba 

tepelnoizolačných 

kontaktných systémov s 

EPS: 

- lepenie lepidlom Top-Fix 

alebo lepiacou hmotou a 

stierkou 190 

- Izolačné dosky: Dalmatiner 

Premium 

- 5mm Carbonit alebo Minera 

Carbon ako armovacia 

vrstva 

- Carbopor omietka so 

štruktúrou zrno 15 (1,5 mm) 

-  

Pre dosiahnutie hladkého 

povrchu zahlaďte 1,5 mm 

vrchnú omietku prípravkom 

CarboNit. Následne 

pokračujte nižšie 

popísanými pracovnými 

krokmi. 

-Penetračný náter 

(nafarbený v závislosti od 

tónu farby) 

-Accento dekoračná stierka 

-Accento efektová stierka 

 

Štruktúra povrchovej 

úpravy vo vonkajších 

priestoroch, rôzne nosné 

podklady: 

-Vyrovnanie prostriedkom 

CarboNit 

-Penetračný náter 

-Accento dekoračná stierka 

-Accento efektová stierka 

Štruktúra povrchovej úpravy 

vo vnútorných priestoroch, 

rôzne nosné podklady: 

-Vyrovnanie prostriedkom 

Synthomur alebo Dalapro H 

-V prípade potreby 

nanesenie penetračného 

náteru: Synthesa Security 

Primer resp. Primalon 

Tiefengrund LF 

-Accento dekoračná stierka 

-Accento efektová stierka 

 

Štruktúra povrchovej 

úpravy: 

 

Základná povrchová 

úprava: 

Prvá vrstva sa nanáša 

štruktúrované 

nehrdzavejúcim kovovým 

hoblíkom. Accento 

dekoračnú stierku je možné 

nanášať v rôznych 

štruktúrach. Po cca 24-

hodinovom schnutí sa musia 

odstrániť všetky stierkové 

hrany. Toto odstraňovanie 

sa vykonáva mechanicky 

alebo manuálne brúsením 

(zrnitosť 180-240). Dôležité: 

dôkladne odstráňte prach! 

Medzivrstva: 

Druhé nanášanie stierky sa 

vykonáva podobne ako 

prvé, s tým rozdielom, že na 

mieste kovového hoblíka sa 

používa špeciálne Accento 

murárske hladítko. Naneste 

väčšie množstvo základnej 

hmoty (Accento dekoračná 

stierka) a vyrovnajte ju 

vhodným Accento plastovým 

murárskym hladítkom 

(vyhýbajte sa usadeninám).  

Tým je zabezpečená plocha 

bez kovového oderu. 

Vrchná vrstva: 

Poslednú vrstvu stierky tvorí 

Accento efektová stierka. 

Túto je možné upraviť v 

závislosti od požadovaného 

vzhľadu povrchu 

transparentne alebo 

pigmentovane (zlato, 

striebro, meď). Naneste 

väčšie množstvo Accento 

efektovej stierky a pomocou 

Accento murárskeho 

hladítka ju vyrovnajte. 

 

Upozornenie: 

Z dôvodu širokej palety 

možných štruktúr pri použití 

Accento stierkovej techniky 

zásadne odporúčame 

vytvorenie vzorovej plochy 

na objekte. 

 
Pokyny pre spracovanie: 
Plochy musia byť rovné a 
jednotné. Nerovnosti sa 
musia vyrovnať tmelom. 
Dôležité. Accento dekoračnú 
stierku pred spracovaním 
bezpodmienečne intenzívne 
premiešajte pomocou 
pomalého miešadla. 
 
Čistenie náradia: 
Ihneď po použití vodou. 
 
Spotreba: 
Dekoračná stierka: 
celoplošne závislá od 
štruktúry: cca 1-1,5 kg/m2 
(max. hrúbka vrstvy 1 mm) 
Efektová stierka: 



celoplošne závislá od 
štruktúry: 
cca 100-150g/m2 
(orientačná hodnota bez 
záruky, presnú spotrebu 
vyrátajte na základe 
skúšobnej plochy). Pre 
dosiahnutie špec. vlastností 
tohto výrobku sa výrobok 
nesmie miešať s inými 
produktmi. 
 
Teplota spracovania:    
 (teplota okolitého vzduchu, 
materiálu a podkladu pri 
spracovaní a schnutí): Nie 
menej ako +5 °C a viac ako 
+30 °C. Nespracovávať pri 
priamom slnečnom žiarení, 
vetre, hmle alebo vysokej 
vlhkosti vzduchu. 
 
 
 
Skladovanie: 
Originálne uzavreté nádoby 
sú pri skladovaní stabilné 
minimálne 1 rok. 
 
 
Doba vysychania: 
Accento dekoračná stierka: 
Povrch je suchý pri +20 °C a 
65 % relatívnej vlhkosti 
vzduchu po cca 12 
hodinách. Pri viacvrstvovom 
nanášaní dodržiavajte medzi 
nanášaním jednotlivých 
vrstiev dobu schnutia až 24 
hodín. Suché brúsenie je 
možné po cca 24 hodinách.  

Accento efektová stierka: 
Povrch je suchý pri +20 °C a 
65 % relatívnej vlhkosti 
vzduchu po cca 6 hodinách. 
 
Upozornenia: 
V závislosti od nanášaného 
množstva a pracovnej 
techniky je možné dosiahnuť 
výrazné až menej výrazné 
štruktúry. 

Inštrukcie 
Bezpečnostné a výstražné 
upozornenia: 
Accento efektová stierka: 
Obsahuje Zmes 5-chlór-2-
metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -
2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s 
chloridom horečnatým a 
dusičnanom horečnatým. 
Môže vyvolať alergickú 
reakciu. 
Na požiadanie možno 
poskytnúť kartu 
bezpečnostných údajov. 
 
Accento efektová stierka: 
Tento produkt nie je 
nebezpečný prípravok v 
zmysle zákona o 
nebezpečných chemikáliách 
a preto nepodlieha 
označovacej povinnosti. Pri 
manipulácii s prípravkom 
napriek tomu dodržiavajte 
bežné bezpečnostné a 
hygienické opatrenia pre 
manipuláciu s chemickými 
výrobkami. Uchovávajte 
mimo dosahu detí. 

 
Likvidácia: 
K recykláciu odovzdajte iba 
celkom vyprázdnené 
nádoby.  
Accento Dekorspachtel: 
Prípravok : iná odpadová 
farba a lak než uvedený v 
08 01 11 (kód 08 01 12) 
Prázdne obaly : obaly z 
plastov ( kód 15 01 02 ) 
Accento Effektspachtel: 
Prípravok : iná odpadová 
farba a lak než uvedený v 
08 01 11 (kód 08 01 12) 
Prázdne obaly : obaly z 
plastov ( kód 15 01 02 ) 

 
Technické poradenstvo 
V tomto tlačive nie je možné 
pojednávať o všetkých 
podkladoch, ktoré sa 
vyskytujú v praxi, a o 
technických postupoch 
natierania týchto podkladov. 
Pokiaľ by sa pracovalo s 
podkladmi, ktoré nie sú 
uvedené v tejto technickej 
informácii, bude nutné 
previesť konzultáciu s nami 
alebo s našimi pracovníkmi 
služieb zákazníkom. Sme 
ochotní Vám kedykoľvek 
poskytnúť detailné rady k 
daným objektom. 
 
Servisné stredisko: 
tel. 00421 255566440 
fax 00421 255566435 
e-mail: info@caparol.sk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Možnosti štruktúrovania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technická informácia - vydanie: august 2018 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na  množstvo 
podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a 
remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných 
podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť. 

         BEZFAREBNÁ       MEĎ          ZLATO          BEZFAREBNÁ         MEĎ       ZLATO        BEZFAREBNÁ       MEĎ     ZLATO 
    

Classico: 

(Tvrdé, odsadené stierkové vzory) 

1. Accento dekoračnú stierku nanášajte v 

"krátkych stierkových vzoroch" 

pomocou kovového hoblíka. 

2. Po cca 24-hodinovom schnutí 

mechanicky alebo manuálne brúsením 

odstráňte všetky stierkové hrany. 

(odstráňte prach) 

3. Pomocou Accento špeciálneho 

murárskeho hladítka naneste väčšie 

množstvo Accento dekoračnej stierky a 

vyrovnajte ju. 

4. Pomocou Accento špeciálneho 

murárskeho hladítka rovnomerne 

naneste Accento efektovú stierku a 

vyrovnajte ju. 
 
 

Flora: 

(Plynulé, jemné línie) 

1. Naneste väčšie množstvo Accento 

dekoračnej stierky a pomocou 

naplocho nasadeného kovového 

hoblíka vytvárajte šmuhy. 

2. Po cca 24-hodinovom schnutí 

mechanicky alebo manuálne 

brúsením odstráňte všetky 

stierkové hrany. (odstráňte prach) 

3. Pomocou Accento špeciálneho 

murárskeho hladítka naneste 

väčšie množstvo Accento 

dekoračnej stierky a vyrovnajte ju. 

4. Pomocou Accento špeciálneho 
murárskeho hladítka rovnomerne 
naneste Accento efektovú stierku 
a vyrovnajte ju. 

Corrosione: 

(Vzhľad skorodovaných oceľových 
plôch) 

1. Naneste väčšie množstvo Accento 

dekoračnej stierky, pomocou 

štrukturálneho valčeka následne 

vytvorte štruktúru, ktorú čiastočne 

vyhlaďte kovovým hoblíkom. 

2. Po cca 24-hodinovom schnutí 

mechanicky alebo manuálne 

brúsením odstráňte všetky stierkové 

hrany. (odstráňte prach) 

3. Pomocou Accento špeciálneho 

murárskeho hladítka naneste väčšie 

množstvo Accento dekoračnej 

stierky a vyrovnajte ju. 

4. Pomocou Accento špeciálneho 
murárskeho hladítka rovnomerne 
naneste Accento efektovú stierku a 
vyrovnajte ju. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  


