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Technická informácia 
 

 
Deko-Putz 10 

 
Difúzne priepustná, organicky viazaná omietka s minerálnym charakterom na dekoračné povrchové úpravy 
v interiéri. Bez rozpúšťadiel. V závislosti od aplikačnej techniky a veľkosti zrna sa môžu dosiahnuť rôzne 
štruktúry. 

Popis výrobku 

 

Oblasť použitia Dekoračné interiérové omietky sa hodia najmä na dekoračné povrchové úpravy povrchov 
interiérových stien na všetkých nosných povrchoch, ako sú napr. hladké cementové a 
vápenno-cementové omietky bez náterov, betón, sadrové podklady, ako aj nosné, 
kompatibilné staré nátery. 

Vlastnosti ■ Možnosť riedenia vodou 
■ Ekologický výrobok bez zápachu 
■ Difúzna priepustnosť 
■ Vysoký stupeň belosti 
■ Robustná odolnosť proti nárazom a úderom 
■ Jednoduchá aplikácia 
■ Jednoduché spracovanie  

Materiálová báza Organicky viazaný výrobok  

Balenie Vedro 25 kg. 
 

Odtieň Biela, ako skladový tovar. 
Môže sa tónovať s max. podielom tónovacích farieb CaparolColor 3 %. 

Lesk Matný. 
 

Skladovanie V chlade a bez mrazu. Pri skladovaní v originálnom uzavretom obale 12 mesiacov. 

Spracovanie 

 

Príprava podkladu Vápenno-cementové a cementové omietky skupiny mált P II a P III: 

Pevné, normálne savé omietky sa môžu upravovať bez penetrácie. Na hrubo porézne, 
pieskujúce, savé omietky najprv aplikujte penetračný náter Primalon Tiefgrund LF. 

Sadrové a vrchné omietky skupiny mált P IV a P V: 

Sadrové omietky so spečeným povrchom najskôr obrúste a odstráňte prach. V závislosti 
od savosti podkladu aplikujte penetračný náter Security Primer Roll-On alebo Primalon 
Tiefgrund LF, resp. Primalon Universal Haftgrund. 

Sadrové dosky: 

Savé dosky ošetrite penetračným náterom Security Primer Roll-On alebo Primalon 
Tiefgrund LF. 

Sadrokartónové a sadrové vláknité dosky: 

Odbrúste zvyšky materiálu po špachtľovaní. Dosky ošetrite penetračným náterom Security 
Primer Roll-On alebo Primalon Tiefgrund LF. Dosky obsahujúce látky rozpustné vo vode, 
resp. dosky vystavené UV žiareniu ošetrite penetračným náterom Primalon Filtergrund 
grob. 

Betón: 

Prípadné zvyšky antiadhéznych prostriedkov, ako aj mrviace sa pieskovité zložky 
odstráňte.  

Pórobetón: 

Aplikujte penetračný náter Primalon PM 200 zmiešaný s vodou v pomere 1 : 5. V prípade 
potreby použite na vystierkovanie dohladka produkt Dalapro H Leicht. 

Nosné povrchové úpravy: 
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Matné, slabo savé povrchové úpravy rovno prepracujte. Zdrsnite lesklé povrchy a laky. 
Aplikujte penetračný náter Primalon Universal Haftgrund. 

Nenosné povrchové úpravy: 

Mechanicky odstráňte nenosné lakové a disperzné farby alebo povrchové úpravy na báze 
syntetickej živice, ako aj povrchové úpravy s podielom minerálnych farieb. 

Nátery glejovými farbami: 

Starostlivo umyte. Dosky ošetrite penetračným náterom Security Primer Roll-On alebo 
Primalon Tiefgrund LF. 

Plochy napadnuté plesňou: 

Odstráňte vrstvu plesne a plochy ošetrite nezriedeným prípravkom Capatox (najskôr zistite 
príčinu tvorby plesne a odstráňte ju). 

Plochy so škvrnami z nikotínu, vody, sadzí, oleja alebo tukov: 

Aplikujte izolačný penetračný náter Primalon Filtergrund grob. 

Malé plochy s nedostatkami: 

Po príslušnej príprave ich opravte pomocou prípravku Primalon Füllspachtel, Dalapro H- 
Leicht podľa predpisov na spracovanie a prípadne aplikujte penetračný náter Primalon 
Tiefgrund LF. 

Nanášanie materiálu Naneste pomocou nehrdzavejúceho murárskeho hladidla v hrúbke podľa požadovanej 
štruktúry a okamžite vytvorte štruktúru pomocou vhodného modelovacieho náradia, ako 
sú murárske hladidlo, kefa, špachtľa, huba alebo valček. Nepracujte s mokrým náradím, v 
prípade nutnosti ho, v závislosti od štruktúry, navlhčite. V prípade potreby môžete pridať 
2 - 3 % vody. 

Skladba náteru Základný náter: penetračný náter Capatect Putzgrund (riedenie vodou max. 5 %) 

tónovaný prípadným farebným odtieňom podľa krycej povrchovej úpravy  
  Krycia povrchová úprava: Deko-Putz s požadovanou zrnitosťou 

Spotreba cca 1,6 -1,8 kg/m2 

Podmienky spracovania Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a sušení: Neaplikujte 
produkt pri teplotách nižších ako 5 °C. 

Čas schnutia Pri 20 °C a 65 % rel. vlhkosti vzduchu cca 24 hodín. Nižšie teploty a vysoká vlhkosť vzduchu 
spomaľujú sušenie. 

Čistenie náradia Náradie ihneď po použití umyte vodou. 
 

Upozornenie Pri použití prírodného piesku môže dôjsť k malým odchýlkam farebných odtieňov. 
Priebežné plochy preto upravujte iba pomocou materiálov s rovnakými výrobnými číslami 
alebo zmiešajte materiály s rôznymi výrobnými číslami. Na eliminovanie napojení 
aplikujte jedným ťahom a metódou „mokré na mokré“. 

Inštrukcie 

 

Bezpečnostné 
upozornenia 

Tento produkt nie je nebezpečným prípravkom v zmysle zákona o chemických látkach a 
preto nepodlieha označovaniu. Napriek tomu dodržujte pri manipulácii s chemickými 
produktmi bežné preventívne a hygienické opatrenia. Uschovajte mimo dosahu detí. 1,2-

benzizotiazol-3(2H)-ón, zmes obsahujúcu: 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-
3-ón (3 : 1). Môže vyvolať alergické reakcie 

Likvidácia Spaľovanie špeciálneho odpadu alebo zberné miesta problémových látok. Nelikvidujte spolu s 
domovým odpadom. Zabráňte preniknutiu do kanalizácie, pôdy alebo vodných zdrojov. Nevyčistený 
obal zlikvidujte ako výrobok. 

Technické poradenstvo  V tomto tlačive nie je možné prebrať všetky podklady, ktoré sa vyskytujú v praxi, a 
technické postupy natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie 
sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné prekonzultovať to s nami alebo s 
našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní vám kedykoľvek poskytnúť detailné 
rady k daným objektom. 

Servisné stredisko Tel.: +421 905591584 
E-mail: info@caparol.sk 
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Technická informácia – vydanie: marec 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 používateľ nebude zbavený svojej povinnosti 
odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné na plánovaný účel použitia za 
daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť. 

 


