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Údaje, zobrazenie a technické popisy, obsiahnuté v tomto pracovnom postupe, sú iba všeobecnými návrhmi 
vzoriek a detailov, ktoré  predstavujú  principiálny popis technického riešenia. Vo vlastnom záujme je 
potrebné v príslušnom stavebnom zámere spracovateľom / zákazníkom skontrolovať aplikovateľnosť 
a úplnosť. V priebehu  aplikácie výrobkov je potrebné rešpektovať aj údaje o nich uvádzané v príslušných 
technických listoch a na obaloch jednotlivých súčastí systému. 



 

 
  

1 Oblasť použitia 
Tento náterový systém (skladba náterov + technologický postup) je určený na  aplikáciu farebných náterových 
hmôt na povrchovo neupravené cementotrieskovej dosky Cetris a cementovláknitej dosky Cembrit RAW/FDH. 

2 Podmienky počas aplikácie 
- náter je možné spracovávať pri teplote vzduchu a podkladu od +5 °C a pri dodržaní všetkých 

podmienok uvedených v technickom liste výrobku 
- relatívna vlhkosť vzduchu počas aplikácie a vysychanie náterov musí byť do 80 % r. v. v., 
- pri teplote +20 °C a vlhkosti 50 % r. v. v. vyschne jedna vrstva náteru do 4 hodín, pri nižších teplotách 

a najmä pri vyšších vlhkostiach vzduchu sa vysychanie predlžuje, 
- pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 90 % vysychanie vodou riediteľného náteru takmer neprebieha (k 

tomu môže dôjsť napr. pri rýchlom ochladení vonkajšieho vzduchu, v noci, za dažďa a po daždi, za 
hmly, pri nízkych teplotách), 

- náter musí byť počas aplikácie a po aplikácii chránený pred extrémne rýchlym vyschnutím účinkom 
priameho slnečného žiarenia a vetra, ďalej musí byť do doby úplného vyschnutia chránený pred 
dažďom a kondenzáciou vody na povrchu dosky. 

3 Pravidlá aplikácie 
- Dosky musia byť inštalované v súlade s pokynmi výrobcu dosiek. 
- Dosky musia byť inštalované a upevnené tak, aby nevznikali miesta, na ktorých sa môže zdržiavať 

zrážková voda a doska by tak mohla byť dlhšiu dobu v styku s vlhkosťou. Nesprávne je napr. 
uchytenie dosiek do „U“ profilu, keď v spodnom U-profile dochádza k zadržiavaniu vody, alebo 
inštalácii dosiek vo vodorovnej polohe, vtedy sa môže na povrchu dosiek zadržiavať sneh a dažďová 
voda.  

- Základný náter je nutné vždy aplikovať aj na zadnú stranu dosiek (pred montážou). 
- Povrch dosiek musí byť suchý, nezvetraný, čistý, bez mastnoty a olejov. 
- Dosky je nutné vždy najskôr upraviť základným náterom (zníženie nasiakavosti, zabezpečenie 

adhézie). 
- V prípade priznaných škár medzi doskami, musia byť upravené rovnakým náterovým systémom aj 

hrany dosiek. 
- Nanášanie ďalšej vrstvy náteru je možné až po úplnom vyschnutí predchádzajúcej vrstvy. 
- Nanášanie náterov musí byť realizované v súlade s pokynmi v technických listoch náterových hmôt. 
- Podklad pre nanášanie náteru musí byť pevný, súdržný, čistý bez prachu, nečistôt, mastnoty a pod. 

 
Poznámka: Pri obnove starších náterov je potrebné zohľadniť stav existujúceho náteru a jeho typ 
(zloženie). Povrch je vhodné pred pretrením zdrsniť a očistiť. Na pretrenie sa odporúča použiť farvu 
s rovnakým zložením ako pôvodný náter.  

4 Skladba náterového systému 

 Názov náterovej hmoty Popis a aplikácia 

Základný 
náter 

Cemix Penetrácia ASN  
Vodou riediteľná náterová 
hmota, aplikácia valčekom 

Vrchný náter 
Cemix Elastický fasádny náter alebo 
Cemix Silikónový fasádny náter alebo  
Cemix Akrylátový fasádny náter 

Vodou riediteľná náterová 
hmota, aplikácia valčekom v 
dvoch vrstvách 

 



 

 
  

5 Spôsob aplikácie  
Aplikáciu náterov je možné realizovať ručne pomocou valčeka. Pre tento spôsob spracovania sa odporúča 
valček s krátkym vlasom určený na hladké až mierne štruktúrované povrchy. 
 

6 Záverečné upozornenie 
Údaje, zobrazenie a technické popisy, obsiahnuté v tomto dokumente, sú iba všeobecnými návrhmi vzoriek a 
detailov, predstavujúcimi principiálny popis technického riešenia. Vo vlastnom záujme je potrebné pri 
príslušnom  stavebnom zámere spracovateľom / zákazníkom skontrolovať aplikovateľnosť a úplnosť. Počas  
aplikácie výrobkov je potrebné rešpektovať aj  údaje uvádzané v príslušných technických listoch a na obaloch 
výrobkov. 
Cemix, s.r.o. si vyhradzuje právo vykonať v tomto dokumente zmeny, ktoré sú výsledkom vývoja technického 
poznania. Týmto vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania. Aktuálnu verziu postupu nájdete 
vždy na internetovej adrese: www.cemix.sk. 

 


