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TEXTILNÁ OMIETKA NOMADECOR® 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Názov produktu: 
NOMADECOR – textilná tekutá omietka 
 
Použitie: 
vhodné do interiéru stavieb, bytov 

 

 PRÍPRAVA MATERIÁLU – najskôr si pripravte dostatočne veľkú 

nádobu, do ktorej nalejete potrebné množstvo vody – uvedené na etikete 
balíčku.  Potom do pripravenej vody vysypte obsah balíčku a dôkladne ihneď 
rukou rozmiešajte.  Nedoporučuje sa používať voda zo studní. Môžu sa 
vyskytnúť škvrny, pretože obsahuje nadmerné množstvo minerálov a železa. 
Takto pripravenú hmotu nechajte  asi 30 až 45 minút odstáť. 
 
Odporúčané množství u jednotlivých vzorov Nomadecor: 
 
Sandy Beach  5,0 L vody /1bal 
Summertime  10 L vody/1bal 
Silver Rain  8 L vody/1bal 
Sahara Gold  8 L vody/1bal 
White Mountain                7,5 L vody/1bal 
White Angel                        7,5 L vody/1bal 
 

APLIKÁCIA  – pred zahájením samotnej aplikácie doporučujeme 

pripravenú hmotu ešte jeden krát premiešať. Nasledovne rukou naberte 
primerané množstvo zmesi NOMADECOR a naneste na stenu. Nanesenú 
hmotu rozvaľkajte pomocou špeciálneho aplikátora (valčeka) na tenkú vrstvu 
(1-2 mm). 
 
 

Základný materiál: bavlna, viskóza, papier, tkanina, polypropylén, polyester, farbivá a lepidlo 

Hrúbka krycej vrstvy:  1–2 mm (0,5–1 mm po vyschnutí) 

Odporúčané množstvo vody 
pri miešaní produktu  

5,5 L až 10 L – dľa vzoru  

Iné vlastnosti: vynikajúce tepelné, zvukovo-izolačné  vlastnosti  

BEZPEČNOSŤ PRÁCE V prípade, že Vám NOMADECOR vnikne do očí, stačí ich vypláchnuť teplou 
vodou. 
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Pokiaľ je hmota príliš hustá  a nejde z ľahka rozvaľkať, pridajte eště menšie 
množstvo vody (max. 0,5 l). Na rozvaľkanie používajte výhradne k tejto 
činnosti určený špeciálny valček alebo hladítko. Jedno balenie dobre 
nanesenej hmoty pokryje  3 – 4 m2  plochy. Pokiaľ je materiál mokrý, je 
priesvitný, po zaschnutí vyschne a bude mať požadovaný vzhľad. Doba 
schnutia je približne 24 –48 hodín. 

 
 

 
 

Dôležité – Občas sa medzi jednotlivými balíčkami môžu vyskytnúť malé farebné 

odchýlky, doporučujeme si pripraviť dostatočné množstvo materiálu na celú plochu. 
Pokiaľ počas aplikácie zistíte, že nemáte dostatok materiálu na dokončenie celej 
sekcie, tak potrebný zbytok materiálu na dokončenie  vmiešajte do pôvodnej hmoty 
čo najskôr, aby ste dosiahli rovnakého vzhľadu aj konzistencie. Po dokončení práce 
umyte valček  teplou  vodou. 
 

 
 
PRED SAMOTNOU APLIKÁCIOU JE NUTNÉ POSÚDIŤ KVALITU A DRUH DANÉHO 
PODKLADU A NÁSLEDNE SI PODKLAD UPRAVIŤ.. 
 
- Maltové omietky, stierky, holé panely, presné tvárnice atď.: Väčšie nerovnosti 

(jamky, diery, praskliny) je potrebné odstrániť obvyklým spôsobom, potom 
podklad doporučujeme napenetrovať a naniesť jednu, až dve vrstvy bielej, 
interiérovej, disperznej farby  (silikátová, akrylátová). Pokiaľ bol už náter 
prevedený, nie je nutné povrch ďalej dodatočne upravovať.  

- Bytové, umakartové jadrá:  Pri bytových jadách je nutné odstrániť spojovacie 
lišty a pretmeliť pružným tmelom (napr. akrylátový). Jadro ľahko prebrúste a 
pretrite bielym disperzným alebo akrylátovým náterom (Balakryl).  

- Papierové tapety: Je nutné odstrániť!!. Napenetrovať a naniesť jednu, až dve 
vrstvy bielej, interiérovej, disperznej farby  (silikátová, akrylátová).   

- Staré nátery: (viacejvrstvové, mastné): Z dôvodu možného neskoršieho výskytu 
nežiaducich škvrn je nutné nátery odstrániť a použíť minimálne dve vrstvy 
penetračného náteru, po zaschnutí natrieť aspoň jeden krát bielym, kvalitným, 
omývateľným interiérovým náterom. 

- Vlhnúca stena:  Príčinu vlhkosti je potrebné odstrániť a následne postupovať ako 
pri starých náteroch.  

- Sádrokartón: Tmel, ktorý sa používá na spojenie sádrokartonových dosiek 
neprebrusujte na hladko. Potom doporučujeme pretrieť penetračným náterom a 
jednou vrstvou bielou, omývateľnou, interiérovou farbou.  

- Drevenné, drevotrieskové, sololitové (dvere, podhľady) a kovové konštrukcie 
(zárubne, nosníky a iné.): Naneste jednu až dve vrstvy základnej  syntetickej 
farby. Náter by mal presahovať kovovú konštrukciu min. o 5cm.  

- Prostredie s nadmerným výskytom vlhkosti a pary (kúpeľne): Do tohoto 
prostredia NOMADECOR nedoporučujeme!!! 
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UPOZORNENIE: Na všetky podkladové nátery sa odporúčame použiť maliarsky 
valček. 
 

ÚPRAVA: 
 
VONKAJŠIE HRANY: Naneste materiál na hranu a pokračujte v rozvaľkávaní hmoty 
smerom od hrany. Pokiaľ materiál prečnieva cez hranu nechajte ho zaschnúť a potom 
prečnievajúcu časť odrežte nožom. 
 
VNÚTORNE HRANY: Naneste materiál do rohu okrajom valčeku. Pokiaľ napojujete 
dva rôzne odtiene vyčkajte pokiaľ prvá vrstva nevyschne. V prípade nerovností si 
môžete pomôcť vlhkou plastovou stierkou (popr.rukou) 

 
HOLÉ MIESTA: Ak po zaschnutí na ploche objavíte lysiny, výdatne materiál okolo lysín 
navlhčite a pridaním nepatrného množstva materiálu miesto opravte za použitia 
aplikačného valčeku. 
 
ČISTENIE: Znečistené miesta je možné zotrieť látkou navlhčenou vo vlažnej vode. V 
prípade výskytu prachu vysajte vysávačom. 
 
ODSTRÁNENIE:. Je veľmi jednoduché. Plochu dôkladne prevlhčite teplou vodou a 
materiál zoškrabte. 

 
Vzory NOMADECOR® 
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