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Efekt betónová fasáda Manuál krok za krokom

výrobky náradie
    1. ATLAS CERMIT BA-M

    2. ATLAS CERPLAST

Ako zhotovíme efekt betónu na fasáde?

1. Miešadlo na maltu
2. Valček
3. Hladítko z nerezovej oceli (bežné alebo benátske)
4. Zubové hladítko 10 mm
5. Špachtľa fasádna
6. Nástroje pre tvorbu reliéfu omietky:
- kartáčové hladítko
- hubový valček s hrubou štruktúrou
- špicaté hladítko
- maliarska lepiaca páska
- ploché rýtko
- laserová vodováha
- vrchnák z PET fľaše, atď.

1 Príprava povrchu 

2 Penetrácia podkladu

3 Príprava omietkovej zmesi ATLAS CERMIT BA-M 

Napenetrujte povrch podkladovou omietkovou hmotou  ATLAS CERPLAST.

Skontrolujte, či podklad, na ktorý sa bude naťahovať omietka ATLAS CERMIT BA-M, je stabilný, rovný a suchý. 

Pripravte si potrebné množstvo zámesovej vody vo vedre: odmerajte 6-6,5 litre vody na 25 kg suchej zmesi.

Pridajte suchú zmes do vedra s presne odmeraným množstvom zámesovej 
vody a všetko premiešajte miešadlom na maltu, až vznikne homogénna hmota. 
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Rozmiešanú hmotu ponechajte v kľude 
po dobu 5 minút a znovu premiešajte 
po dobu minimálne 30 sekúnd.

Upozornenie:
V priebehu práce každú chvíľku premiešavajte omietkovú hmotu, aby sa zjednotila konzistencia. Nepridávajte už žiadnu 
zámesovú vodu. Hotová zmes je spracovateľná v priebehu cca 3 hodín.

4 Nahodenie omietkovej zmesi
Začnite nanesením 1 mm vrstvy na pripravený a napenetrovaný podklad pomocou nerezového hladítka  (bežného alebo 
benátskeho).
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Upozornenie:
Pred nanesením druhej vrstvy odporúčame zvlhčiť povrch 
podkladu. Vďaka tomu značne predĺžime otvorenú dobu. 

  

Po zaschnutí pridajte druhú vrstvu o hrúbke zrna  
a odstráňte prebytok hmoty

Povrch sa zrovná a vyhladí pomocou nerezového hladítka.

5 Zhotovenie reliéfu omietky
V závislosti od toho, ako má vypadať hotová omietka, vyberieme náradie pre zhotovenie reliéfu:

Kartáčové hladítko Hubový valček s hrubou štruktúrou Špicaté hladítko

a) Kartáčové hladítko
Na celej ploche vytlačte do omietky štruktúru kartáča. Nezabudnite hladítko otáčať pri vytlačovaní.
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Po vstupnom preschnutí omietky (po uplynutí zhruba 15 minút), je treba povrch zatierať hladítkom. Výsledný efekt bude 
subtilnejší

Po vstupnom preschnutí omietky (po uplynutí zhruba 15 minút), je treba povrch zatierať hladítkom (rovnako ako v bode 5a). 
Výsledný efekt bude subtilnejší.

Omietku s vytlačeným reliéfom ponechajte úplne zaschnúť.

b) Hubový valček s hrubou štruktúrou
Na celom omietanom povrchu vytlačte valčekom reliéf. V priebehu práce nezabudnite, že náradie musíte obracať.

c) Špicaté hladidlo
Nástrojom pre vytlačovanie reliéfu pohybujte v jednom smere.
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a) Prvá metóda:
Po nanesení omietky a jej primárnom zaschnutí, vyznačte priamky plochým sekáčom a vytlačte tvar, imitujúci stopu po 
svorke – napríklad pomocou vrchnákom z PET fľaše. Po ľahkom preschnutí omietky, odstráňte uvoľnené časti, ktoré nedržia 
pevne v podklade. 

b) Druhá metóda:
Po 24 hodinách od natiahnutia prvej vrstvy, si vyznačíme pomocou maliarskej lepiacej pásky jednotlivé polia a potom na-
tiahneme druhú vrstvu omietky (tak ako je to popísané v bode 4).

6 Dodatočné efekty – efekt spojovania dosiek a miest po svorkách pre debnenie.

Upozornenie:

Pokiaľ používame omietku  ATLAS CERMIT BA-M , je nutné fasádu napenetrovať. Viac informácií nájdete v Technickej karte 
každého výrobku.  

Po nanesení omietky a zhotovení reliéfu odstránime maliarsku pásku a zhotovíme vtlačením vrchnáku imitácie stôp po 
svorkách na debnenie.
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Efekt fasáda obložená kameňmi Manuál krok za krokom

výrobky náradie
1. ATLAS DEKO M TM5
- vedro s bázou
- kompozičná drť EFEKT KAMEŇA TM5

2. ATLAS CERPLAST

Ako zhotoviť efekt fasády obloženej kameňmi?

1. Miešadlo omietkových zmesí
2. Valček
3. Nerezové hladítko (bežné alebo benátske), prípadne:
4. Kompresor s pištoľou (pre strojové nanášanie)

1 Príprava povrchu

2 Penetrácia podkladu

3 Príprava omietkovej zmesi 

4 Nanášanie hmoty

Skontrolujte, či je podklad, na ktorý nanášame omietku ATLAS DEKO M TM5 stabilný, nosný a rovný (je to veľmi dôležité, 
pretože každá nerovnosť sa vo finále prejaví), čistý a suchý. 

Napenetrujte povrch podkladovou omietkovou hmotou ATLAS CERPLAST v patričnom odtieni. 

Kompozitná drť sa vysype z vreca do vedra s bázou a všetko poriadne premiešajte. Použite miešadlo pre omietky  
(nižkootáčkové miešadlo s miešacím nástavcom).

a) Ručné nanášanie
Naneste na podklad vrstvu o hrúbke drte pomocou nere-
-zového hladítka (bežného alebo benátskeho), zároveň vy-
-hlaďte povrch v jednom smere. Hladítko držte v najmenšom 
možnom uhle voči murivu a povrch jemne vyhlaďte iba v jed-
nom smere. Hladítko musí zvierať čo najmenší uhol s hla-
denou plochou, aby nevznikli drobné nerovnosti. Prebytočné 
množstvo stiahnite do nádoby a premiešajte.
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Po uplynutí 30-40 minút od nanesenia prvej vrstvy (FÁZA I) nastriekajte ďalšiu vrstvu pomocou kompresoru s pištoľou – použite 
trysku 6 mm (vzdialenosť od povrchu: 1 m, prevádzkový tlak: 1-3 ATM). Nastriekaná vrstva má mať „jemnú” štruktúru, ktorá 
pripomína  kamenný povrch.

Upozornenie: 

Omietka Deko M TM5 obsahuje jemnú drť. Pokiaľ je podklad 
hrboľatý, musí sa omietka naniesť opakovane po 24 hodinách 
od aplikácie prvej vrstvy.
 

Upozornenie:
Prvú vrstvu je možné tiež nanášať strojom. Pamätajte na nariedenie zmesi vodou (pridať do 5%). 

b) Strojové nanášanie.  
FÁZA I: manuálne nanášanie prvej vrstvy.  

Pomocou nerezového hladítka (bežného alebo benát-
ske-ho) naneste prvú vrstvu o hrúbke zrna a zároveň ju 
vyhladzujte v jednom smere. Hladítko držte v najmenšom 
možnom uhle voči omietanému murivu, aby nedošlo k tvor-
be malých nerovností.

FÁZA II: strojové nanášanie vrchnej vrstvy. 

Narieďte hmotu vodou (do 5%) a poriadne premiešajte obsah, až bude hmota konzistentná.
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Ponúkané farby ATLAS DEKO M TM5
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Efekt pieskovcová fasáda Manuál krok za krokom

výrobky náradie
1. ATLAS DEKO M TM6

2. ATLAS CERPLAST

Ako zhotoviť efekt pieskovcovej fasády?

1. Miešadlo na omietky
2. Valček
3. Nerezové hladítko (bežné alebo benátske), prípadne:
4. Kompresor s pištoľou (pre strojové nanášanie)

1Príprava povrchu

2 Penetrácia podkladu

3 Príprava omietkovej zmesi 

4 Nanášanie hmoty

Skontrolujte, či je podklad, na ktorý nanášame omietku ATLAS DEKO M TM5 ,  stabilný, nosný a rovný (je to veľmi dôležité, 
pretože každá nerovnosť sa vo finále prejaví), čistý a suchý. 

Napenetrujte povrch podkladovou omietkovou hmotou  ATLAS CERPLAST. 

Pred zahájením prác, premiešajte hmotu – musí mať jednotnú konzistenciu. 

Aplikačnú metódu volíme podľa finálneho efektu, ktorý chceme dosiahnuť na povrchu.

Manuálne nanášanie Strojové nanášanie Koncový efekt s použitím šablóny
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Po uplynutí 30-40 minút od nanesenia podkladu nastriekajte ďalšiu vrstvu, ponechajte vzdialenosť cca 1 m a prevádzkový 
tlak: 1-3 atm. Striekaná vrstva má mať „jemný”, prirodzený vzhľad bridlice.

a) Manuálne nanášanie – efekt travertín
Naneste hmotu na podklad. Vrstva má mať cca 1 mm. Pracujte s nerezovým hladítkom (bežným alebo benátskym), záro-
veň vyhlaďte povrch v jednom smere. Hladítko držte v najmenšom uhle voči omietanej ploche, aby nevznikli drobné plošné 
nedostatky. Prebytočné množstvo stiahnite do nádoby a premiešajte.

b) Strojové nanášanie – efekt pieskovcová fasáda
Narieďte hmotu vodou (pridať do 5%). Poriadne premiešajte, až vznikne homogénna konzistencia. Naneste prvú vrstvu 
pomocou kompresoru s pištoľou (tryska 4 mm). 

Upozornenie:
Pokiaľ nie je podklad ideálne rovný, odporúčame naniesť druhú vrstvu po 24 hodinách od aplikovania prvej.

Upozornenie:

Prvú vrstvu je možné nanášať tiež ručne, tak ako je to popisované v bode 4a.
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5 Zhotovenie reliéfu omietky

6 Dodatočné efekty

V závislosti na požadovanom finálnom povrchovom vzhľade, je možné omietku buď vyhladzovať alebo jej povrch upraviť 
pomocou hladidla alebo iného vhodného náradia.

Pokiaľ chcete dosiahnuť vizuálny efekt v podobe povrchu muriva z prírodného kameňa alebo tehly, je nutné použiť samo-
lepiacu kartónovú šablónu. Na napenetrovanú hmotu ATLAS CERPLAST prilepte šablónové archy jeden vedľa druhého. 
ATLAS CERPLAST bude vizuálne plniť rolu špáry – takže zvoľte vhodnú farbu podkladu.

Naneste omietku, tak ako je to uvedené v bode 4. Ihneď po nanesení a prípadnom vyhladení omietky (nie vždy musí byť povrch 
hladký – môže mať vzhľad starej tehly), odlepte všetky šablóny.

druhy efektov

efekt tehlová fasáda efekt s použitím šablóny imitujúcej brid-
licový kameň

efekt s použitím šablóny imitujúcej ne-
pravidelný kameň

Upozornenie:
Majte na pamäti, že spojenie šablóny s podkladom alebo šablón vzájomne medzi sebou, musí byť urobené veľmi presne  
a poriadne.
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Efekt tehlovej fasády Manuál krok za krokom

výrobky náradie
1. ATLAS CERMIT N-100

2. ATLAS CERPLAST
3. Volitelne ATLAS BEJCA /IMPREGNAČNA LAZURA/

Ako zhotoviť efekt tehlovej fasády?

1.  Miešadlo na omietky
2.  Valček
3.  Štetec
4.  Hubka
5.  Nerezové hladítko (bežné alebo benátske)
6.  Šablóna z lepenky

1Príprava povrchu

2 Penetrácia podkladu 

3 Príprava omietkovej hmoty 

Skontrolujte, či podklad, na ktorý budete nanášať omietku ATLAS CERMIT N-100 je stabilný, rovný, čistý a suchý. 

Napenetrujte povrch podkladovou omietkovou hmotou  ATLAS CERPLAST. 

Pred zahájením omietania je potrebné poriadne premiešať hmotu až do dosiahnutia homogénnej konzistencie.

Upozornenie: 

ATLAS CERPLAST bude  finálne napodobňovať výplň špáry, zvoľte preto vhodný farebný odtieň z podkladu.
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4 Lepenie šablón

5 Nanášanie hmoty

6 Zhotovenie reliéfu omietky 

Na napenetrovaný podklad prostriedkom ATLAS CERPLAST, nalepte šablónové archy  jednu vedľa druhej.

Nanášajte hmotu na podklad vo vrstve hrúbky zrna pomocou nerezového hladítka (bežného alebo benátskeho), a zároveň 
vyhladzujte povrch nanesenej vrstvy v jednom smere. 

V závislosti od finálneho vzhľadu: hladké alebo staré tehly, vyhlaďte alebo zhotovte požadovaný efekt v omietke.

Upozornenie:
Majte na pamäti, že spojenie šablóny s podkladom alebo šablón vzájomne medzi sebou, musí byť urobené veľmi presne 
a poriadne. 

a) Efekt hladkej tehly 
Vyhlaďte povrch. Potom jemne odlepte všetky šablóny.
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b) Efekt starej tehly 
Do ľahko zaschnutej omietky vyprofilujte povrch pomocou vhodného nástroja: štetca a hladítka. Pracujte tak dlho, až 
dosiahnete vhodný efekt.

Potom jemne odlepte všetky šablóny.

Upozornenie:
Pokiaľ budete výrobok nanášať nástrekovou metódou, je treba vhodne chrániť okolité miesta fasády, rámy okien a dverí. 
K tomu je vhodná fasádna sieťka. Impregnačný prostriedok nanášajte na podklad v súvislej a tenkej vrstve. Zabránite tak 
vzniku stekania a nenatrených miest. Takto pripravený povrch je možné nechať preschnúť alebo dodatočne vytvoriť efekt 
patiny tak, že povrch ľahko pretriete vlhkou hubkou.

7 Farba omietky
K zafarbeniu omietky použite impregnačný prostriedok ATLAS BEJCA /IMPREGNAČNÁ LAZURA/ v jednom z 10 dodávaných 
odtieňov. Naneste výrobok na podklad pomocou štetca, valčeka alebo hubky. 

príklady povrchového vzhľadu
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Efekt drevenej fasády Manuál krok za krokom

výrobky náradie
1. ATLAS CERMIT WN
2. ATLAS CERPLAST
3. ANTIADHEZNY PROSTRIEDOK ATLAS
4. ATLAS BEJCA /IMPREGNAČNÁ LAZURA/

Ako zhotoviť efekt drevených dosiek na fasáde?

1.  Silikónová forma s reliéfom napodobujúcim letokruhy dosky
2.  Miešadlo na omietky
3.  Vedro
4.  Nerezové hladítko
5.  Vodováha
6.  Valček
7.  Štetec
8.  Hubka
9.  Špachtľa

1Príprava povrchu

2 Penetrovanie podkladu 

3 Príprava omietkovej zmesi

Pripravte povrch, na ktorý budete nanášať omietku ATLAS CERMIT WN Podklad musí byť: stabilný, čistý, suchý a rovný.  

Napenetrujte povrch podkladovou omietkovou hmotou ATLAS CERPLAST.

Pripravte si patričné množstvo vody do vedra: 5,25-6,0 l na 25 kg suchej zmesi.

Materiál z vreca nasypte do vedra s presne odmeraným množstvom vody a miešadlom premiešavajte tak dlho, až vznikne 
ideálne homogénna konzistencia zmesi
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Namiešanú zmes ponechajte po dobu 5 minút v kľude a potom opäť dôkladne 
premiešajte. 

Povrch omietky vyhlaďte do finálnej podoby.

Pred otlakom šablóny sa musí vymerať a označiť vodorovná 
priamka – najlepšie pomocou dlhej vodováhy.

Upozornenie:
Pripravenú hmotu je potrebné spracovať v priebehu 1 hodiny. V priebehu prá-
ce je treba obsah vedra poriadne premiešavať. Nikdy však nepridávajte ďalšiu 
vodu!

Potom naneste ďalšiu vrstvu 
omietky v hrúbke 3-4 mm. Je 
vhodné prejsť omietku hre-
beňovým hladítkom so zub-
mi 10 mm. Zubové hladítko 
musíte držať voči podkladu v 
uhle 45 stupňov. 

4 Nanášanie omietkovej zmesi

5 Zhotovenie reliéfu omietky

Začnite od nanášania prvej vrstvy na skôr vhodne pripravený a napenetrovaný podklad. Vrstva musí mať hrúbku zrna  
a nanášanie prevádzajte nerezovým hladítkom. 

Keď omietka primárne zaschne a stuhne na povrchu (v závislosti na okolitých podmienkach to môže trvať cca 20-60 minút), 
je možné zahájiť zhotovenie povrchového reliéfu.
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Silikónovú formu poriadne natrite ANTIADHÉZNYM PROSTRIEDKOM ATLAS, a potom ju zrolujte tak, aby reliéf bol na 
vonkajšej strane.
 

K vytlačeniu vzoru pomocou šablóny pre tvorbu štruktúry dreva je nutná spolupráca minimálne dvoch pracovníkov: jeden 
rozmotáva šablónu pre tvorbu štruktúry dreva a zatlačuje ju do omietky (je možné si vypomôcť valčekom alebo presnejšie 
a lepšie túto činnosť urobiť rukou) a druhý pracovník šablónu pre tvorbu štruktúry dreva opatrne zmotáva, tak aby ju príliš 
násilne nestrhol z povrchu.

Štruktúru druhej dosky vytlačte tak, že šablónou pre tvorbu štruktúry dreva prekryte prvú vytlačenú vzorku dosky (vzor sa 
musí jemne prekrývať pozdĺžne).

Upozornenie!
Nedotlačujte hornú hranu dosky, pokiaľ chcete, aby doska mala inú šírku než 20 cm Všetok prebytočný materiál (omietku), 
ktorý zostal v šablóne, je treba priebežne odstraňovať (napr. štetcom) pred opätovným použitím. Odporúčame natrieť 
šablónu pre tvorbu štruktúry dreva antiadhéznym prostriedkom Atlas vždy po každom druhom otlačení.
 

Povrch s reliéfom
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Naneste podklad vhodne zvoleným farebným impregnačným prostriedkom  ATLAS BEJCA /IMPREGNAČNÁ LAZURA/  
pomocou valčeka alebo štetca. Pracujte (natierajte) vždy jedným smerom pozdĺž imitácie letokruhov dosky. Plochu natie-
rajte v súvislej a tenkej vrstve.

Môžete túto prácu prevádzať i strojom. Riaďte sa vyššie uvedenými pokynmi. Pamätajte na poriadne zakrytie okolitých 
prvkov fasády, okenných a dverných rámov (napr. fasádnou sieťkou).

Takto pripravený povrch ponecháme zaschnúť alebo doda-
točne napodobníme starší patinový vzhľad pomocou pre-
tretia vlhkou hubou.

Upozornenie:
Nesmie sa ponechať na povrchu omietky nenatreté miesto. Dbajte na celé natrenie plochy vrátane prehĺbených miest na-
podobňujúcich štruktúru dosky.

Upozornenie:
Farbený povrch ošetrený impregnačnou lazúrou, chráňte pred prachom a atmosférickými zrážkami do tej doby, než celkom 
zaschne.

6 Zhotovenie farebného odtieňa
Po 5 dňoch je možné omietku natrieť farebným impregnačným prostriedkom ATLAS BEJCA /IMPREGNAČNÁ LAZURA/.  
Pred náterom je treba poriadne premiešať impregnačný roztok. Pre tento účel nám skvele poslúži nízkoobrátková vŕtačka  
s miešacím nástavcom. Avšak kľudne je možné túto prácu urobiť manuálne. 
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vzorové textúry
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