
 

 

 

Je nutné respektovat doporučený postup a používat správné pracovní nářadí. To je 
nezbytné pro získání očekávaných kvalitních výsledků jak z pohledu technického, 

tak estetického. 

 

 
 

 

 

MÍCHÁNÍ A BARVENÍ 
 

1) Je nutné použít elektrické míchadlo s minimálním výkonem 1 400 W, který je vybaven dvojitou 

šroubovitou míchací metlou s minimálním průměrem 120 mm. 

 

2) První míchání výrobku v originální nádobě (kbelíku) je doporučeno po dobu 1-2 minut za účelem 
promíchat a provzdušnit výrobek (omítkovou hmotu) korek. 

 

3) Přidejte barevný tónovač po jeho důkladném protřepání v originálním obalu. Po vylití tónovače do 
výrobku - korku naplňte obal tónovače ze ¾ čistou vodou, opět důkladně protřepejte a nalijte ji opět 
do nádoby s omítkovou hmotou - korku. 

 
4) Promíchejte vše po dobu 2-3 minut, pohybujte míchací metlou po celém průměru a výšce nádoby s 

výrobkem. Se špachtlí pomáhejte odstraňovat neprobarvenou hmotu z vnitřních stěn nádoby. Pokud je 
to nutné, upravte viskozitu produktu přidáním max. 10% vody. 

 

 
NÁSTŘIK 

 

Je důležité pracovat s kompresorovou jednotkou s minimální nádrží 50 – 100 litrů, čím důležitější máme 

povrchy pro aplikaci, tím významnější je mít větší nádrž až 100 – 150 litrů. Kompresor musí být regulován 
výstupním tlakem 5 baru (vyšší tlak není vhodný kvůli nízké hmotnosti korku), průměr trysky 8.00 mm.

 
Návod / obecný postup při nástřiku 



 

 

 

1) Připojte ke kompresoru vhodnou hadicí ruční stříkací pistoli (zvolte vhodnou délku a flexibilitu 
tlakové hadice s ohledem na bezpečnost práce). 

 

2) Aplikujte první vrstvu omítky DECORK s použitím zvolené trysky a s nastavením páčky úrovně tlaku 

vzduchu: 

 

Při správném průběhu nástřiku je slyšet zvuk „plivání“ stříkací pistole díky nepřetržitému průchodu 

korku tryskou. Je důležité, aby se korek neodrážel nebo nevystupoval na povrch plochy (to je možné 
ovlivnit pohybem a vzdáleností stříkací pistole, ale také nastaveným tlakem a množstvím vzduchu). 

 

3) Vzdálenost stříkací pistole od povrchu by měla být 50 – 60 cm, je doporučeno použít při nástřiku 
rotační pohyb pistole, např. v protisměru hodinových ručiček. Pro vyloučení možných skvrn („fleků“) je 

doporučeno po každém naplnění nádržky stříkací pistole a zahájení dalšího stříkání naklonit pistoli 
vzhledem ke kolmému povrchu (30 - 45 °), a pak hned obnovte kolmou pozici. Aplikujte homogenní 

množství mezi 800 – 900 g/m2. 
 
 

 

 
4) Po fázi sušení mezi 3 – 5 hodinami (v závislosti na okolní teplotě, relativní vlhkosti a savosti 

povrchu) naneste 2. vrstvu. Aplikujte druhou vrstvu s cílem výsledného estetického efektu, proto je 

doporučena lehčí a slabší vrstva. Upravte vzdálenost pistole od stříkaného povrchu na 60 – 70 cm, 
pokud je to nutné, je možné pomocí regulačního šroubku omezit stříkané množství a vždy stříkejte 

rotační technikou (s většími kruhy tak aplikujte v množství 300 – 400 g/m2). Opět nezapomeňte na 
náklon pistole při každém novém zahájení stříkání, jak je uvedeno u nástřiku 1. vrstvy v bodě 4. 



 

 

  
 
 

 
Očekávaný estetický výsledek je garantován pouze v případě, pokud aplikujete jednoduchá, ale 

významná pracovní doporučení a pokud pracujete bezpečně a s náležitou rozvahou. 

 

5) S ruční stříkací pistolí je možné nastříkat do 35 – 40 m2 povrchu za hodinu ve finální úpravě ve 2 
vrstvách s 2 pracovníky a za vhodných pracovních podmínek. 

 

6) Přestávky delší než 3 - 4 minuty vyžadují vyprázdnit nádržku stříkací pistole a ponořit veškerý 
pracovní materiál do vody, aby se zabránilo rychlému zaschnutí produktu . Současně je nutné vyčistit 

stříkací komoru. 

 

7) Aplikace nástřiku ve větrných dnech není doporučena, zejména v pracovních oblastech husté 

zástavby nebo aut stojících poblíž. 

 

8) Dobře zakryjte všechny povrchy a věci, které nemají přijít do styku s výrobkem DECORK. Použijte 
krycí materiály s dobrou přilnavostí a strukturálně pevné, doporučena je např. dvojitá páska. Po 

nástřiku první vrstvy ihned odstraňte pásku, aby nevytvořila s nanášeným materiálem DECORK jeden 
celek. 

 
 

NÁSTŘIK S ČERPADLEM (PERISTALTICKÝM) 
 

1) Pro aplikaci použijte kompresorovou jednotkou s minimální nádrží 100 – 150 litrů, to je nutné ve 

spojení s čerpadlem dodávajícím vysoké a konstantní množství vzduchu. Kompresor musí být 
regulován výstupním tlakem 3,5 – 4,5 baru (vyšší tlak není vhodný kvůli nízké hmotnosti korku). 



 

 

2) Připojte ke kompresoru vhodnou hadicí ruční stříkací pistoli (zvolte vhodnou délku a flexibilitu 

hadice s ohledem na bezpečnost práce). 

 
 

3) Jakmile byly provedeny úkony standardního míchání a přípravy 
produktu, je doporučeno uvažovat o potenciálním stálém použití 

množství 1 kg/min a mít připraveno 5 – 6 balení pro nástřik 
(promíchané a tónované barvou). 

 
 

4) Po nastavení parametrů množství směsi zahajte nástřik buď 
přímým ponořením hadice do obalu / kbelíku nebo s využitím 

nádržky pro horní plnění. 

 
 

5) Nastavte otevření průtoku vzduchu, tlak a průtok pro nástřik 

produktu a pokračujte v nástřiku povrchu za využití stejných 
doporučení a opatření popsaných výše, protože jsou to univerzální 

doporučení pro aplikaci postřikových nátěrů. 

 
 
 
 
 
 

6) Pokud potřebujete zastavit pohyb, přemístit zařízení nebo jakýkoli druh přestávky, ponořte pistoli do 
kbelíku s vodou a ujistěte se, že je tryska zcela chráněna, případně uzavřete trychtýř nebo chraňte 

materiál před rychlým vysycháním, které probíhá na otevřeném vzduchu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
UPOZORNĚNÍ 

Uvedené informace a pokyny odpovídají našim současným zkušenostem a znalostem. Přesto musí být považovány 
za indikativní a musí být prověřeny v praxi, aby byly odstraněny rizikové faktory související s použitím výrobku a 
formou aplikace, kterou nemáme možnost ovlivnit. Proto před vlastní aplikací doporučujeme výrobek nejdříve 
vyzkoušet. V případě pochyb se obraťte na technické oddělení společnosti . Tento list ruší a nahrazuje předchozí 
list. 

 
 

 


