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POPIS
 
CONTINUO DECO je dvojzložková dekoračná povrchová
úprava vo forme pasty, roztierateľná špachtľou, určená pre
vodorovné i zvislé plochy, s možnosťou zafarbenia
prostredníctvom systému merania farebných odtieňov.
Zloženie je prispôsobiteľné rôznym potrebám moderných
stavieb a umožňuje vytvárať rôzne efekty, od
monolitického, čisto plochého a rovnomerného, cez
dvojfarebný, až po efekt textúry. 
Ohľadom podrobnejších informácií o realizácii možných
efektov si prečítajte technický návod na aplikáciu.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Povrchová úprava CONTINUO DECO zaručuje vynikajúcu
priľnavosť na podklady LEVEL_ZERO alebo BASE, ktoré
sú súčasťou systému CONTINUO, a vytvára vodorovné i
zvislé plochy s vlastnou úpravou a vysokou estetickou
hodnotou.
Povrchová úprava CONTINUO DECO je mimoriadne
všestranný prípravok. Spracovanie pasty optimalizuje časy
na stavbe a umožňuje získať širokú škálu estetických
efektov s jediným prípravkom.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
CONTINUO DECO KOMPONENT A
- Druh pojiva: akrylový kopolymér vo vodnom roztoku.
- Vzhľad: biely prášok.
- Rozpúšťadlo: voda.
 
CONTINUO DECO KOMPONENT B
- Druh pojiva: cement a inertné materiály.
- Vzhľad: biely prášok.
- Max. veľkosť inertného materiálu: 0,3 mm. 
 
ZMES CONTINUO DECO A+B
- Pomer miešania: 3:1 z hľadiska hmotnosti. 
- Špecifická hmotnosť vytvorenej zmesi podľa UNI EN ISO
2811-1: 1,77 ± pribl. 0,05 kg/l.
- Doba spracovateľnosti: približne 120 minút pri 25°C a
60% rel. vlhkosti. 
- Schnutie (pri 25 °C a 65% rel. vlhkosti): na dotyk v
priebehu 60 min.;
prelakovateľný po 3 hodinách (tento čas je závislý na
podmienkach prostredia a na stave podkladu).
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Podklad musí spĺňať nasledovné požiadavky:
- musí byť dokonale vyschnutý, kompaktný a zbavený
prachu. Prípadné nerovnosti spôsobené chybnou
aplikáciou podkladu musia byť zmiernené vyhladením.
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
Podmienky prostredia a podkladu: 
Teplota prostredia: min. +5 °C / max. +35 °C. 
Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C. 
- Ku každému 15kg baleniu zafarbeného prípravku
CONTINUO DECO A pridajte jedno celé 5 kg balenie

prípravku CONTINUO DECO B.
- Prípravok pridávajte postupne za stáleho pomalého
miešania vŕtačkou vybavenou miešacím nástavcom aspoň
3 minúty.
- Do vytvorenej zmesi je možné pridať vodu až do 5-8 %
hmotnosti zmesi. 
- Získaná malta musí byť rovnomerná, tixotropická a bez
hrudiek.
- Náradie: hladidlo z nehrdzavejúcej ocele.
- Ohľadom vytvárania špeciálnych estetických efektov s
použitím prípravku CONTINUO DECO si prečítajte
technický návod na aplikáciu.
- Počet vrstiev: 2-3 vrstvy prípravku, v závislosti na
požadovanom estetickom efekte.
- Pred aplikáciou primeru je možné mierne vyhladiť povrch
sanačnou brúskou alebo jednokotúčovým čistiacim strojom.
- Náradie je potrebné umyť vodou ihneď po použití.
- Orientačná spotreba: 1,2÷1,5 kg/m² v 2 vrstvách.
Orientačná výdatnosť sa vzťahuje na rovné podklady. Pred
pokračovaním sa odporúča vykonať skúšku priamo na
stavbe. 
 
ZAFARBENIE
 
Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico.
V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať
medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým
rozdielom v odtieňoch.
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak
je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200
g/l (2010)
Obsahuje max: 200 g/l VOC
 
Používať produkt podľa platných hygienických a
bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly
roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a
spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky
do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
 
HESLO TEXTU
 
Dekoračná povrchová úprava vo forme pasty, roztierateľná
špachtľou, určená pre vodorovné aj zvislé povrchy pre
realizáciu dekoračných systémov CONTINUO. 
Orientačná spotreba 1,2÷1,5 kg/m² v 2 vrstvách.
Dodanie a aplikácia materiálu ................. €/m².
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá

1 / 2 CONTINUO DECO  - v.2020-03-06

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it



DVOJZLOŽKOVÁ DEKORAČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ORGANICKO-MINERÁLNEHO PÔVODU VO FORME PASTY,
ROZTIERATEĽNÁ ŠPACHTĽOU

Séria 114/115

CONTINUO DECO 

zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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