
Aplikácia NOMADECOR 
 textilnej omietky 

V prípade potreby Vám poradíme telefonicky: +421 31 771 3909, info@nmc-slovakia.sk  www.nmc-slovakia.sk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRÍPRAVA MATERIÁLU - najskôr si pripravte dostatočne 
veľkú nádobu, do ktorej nalejte množstvo vody uvedené na 
etikete vrecka. Potom do tejto vody vysypte obsah vrecka a 
dôkladne ihneď rukou rozmiešajte. Neodporúča sa používať 
voda zo studní. Môžu sa vyskytnúť škvrny, pretože obsahuje 
nadmerné množstvo minerálov a železa. Takto pripravenú 
hmotu nechajte asi 1 hod odstáť. 

 APLIKÁCIA - pred zahájením samotnej aplikácie doporučujeme 
pripravenú hmotu ešte raz premiešať. Pred nanesením 
Nomdecor-u naneste na stenu penetračný podklad. Následne 
rúk naberte primerané množstvo zmesi Nomadecor-u a naneste 
ho na stenu. Nanesenú hmotu rozvaľkajte pomocou 
špeciálneho valčeka na tenkú vrstvu (1-2 mm). Ak je hmota 
príliš hustá a nejde z ľahkej rozvaľkať, pridajte ešte menšie 
množstvo vody (max 0,5 l). Na nanesenie používajte výhradne k 
tejto činnosti určený špeciálny valček alebo hladidlo. Jedno 
balenie dobre nanesenej hmoty pokryje 3 - 4 m2 plochy. Kým je 
materiál mokrý, je priesvitný, po zaschnutíbude mať 
požadovaný vzhľad. Doba schnutia je približne 24 -48 hodín. 

DÔLEŽITÉ - keďže sa medzi jednotlivými baleniami 
Nomadecor-u môžu vyskytnúť malé farebné odchýlky, 
doporučujeme si pripraviť dostatočné množstvo materiálu na 
celú plochu. Ak počas aplikácie zistíte, že nemáte dostatok 
materiálu na dokončenie celej sekcie, tak potrebný zvyšok 
materiálu pre dokončenie namiešajte do pôvodnej hmoty čo 
najskôr, aby ste dosiahli rovnakého vzhľadu aj konzistencie. Po 
dokončení prác umyte valček teplou vodou. 

VONKAJŠIE HRANY: Naneste materiál na hranu a pokračujte v 
nanášaní hmoty smerom od hrany. Pokiaľ materiál prečnieva 
cez hranu nechajte ho zaschnúť a potom prečnievajúce časti 
odrežte orezávacím nožom. Zbytok zaschnutého Nomadecor-u 
na rohoch môžete odstrihnúť i nožnicami.         , 
 
VNÚTORNÉ HRANY: Naneste materiál do rohu krajom valčeka. 
Ak napojujete dva rôzne odtiene vyčkajte kým prvá vrstva 
nevyschne. V prípade nerovností si môžete pomôcť vlhkou 
plastovou stierkou (poprípade rukou) 

 Holé miesta: Ak po zaschnutí na ploche objavíte prisvitné 
miesta, navlhčite riadne miesto, ktoré chcete opraviť a naneste 
malé množstvo materiálu na miesto opravte  ho za použitia 
aplikačného valčeka. 

BEŽNÉ ČISTENIE: V prípade výskytu prachu vysajte plochu kde 
ste aplikovali Nomadecor vysávačom. 


