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TECHNICKÝ LIST 
 

DECOR GLITR  
 

Dekorativní třpytky k vytvoření třpytivého efektu v omítkách 
 

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: 

 lesklá zrna pro aplikaci nástřikem zejména do mokrých tenkovrstvých 
omítek Cemix 

 třpytky odrážejí hladkými plochami světlo a vytvářejí třpytivý efekt 

 velmi vhodné při požadavku na netradiční a kreativní ztvárnění fasád 

 v černém odstínu  

 
SLOŽENÍ: Karbid křemíku (SiC) 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Zrna karbidu křemíku (SiC) 
Obsah SiC 98 % 
Zrnitost 0,355 – 0,85 mm (F36 dle FEPA F) 
Orientační spotřeba *) cca 0,1 kg/m2 

*) 
přesnou spotřebu doporučujeme určit na zkušební ploše, je dána strukturou povrchu, hustotou nástřiku, zkušeností 
aplikátora apod. 

POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při standardních podmínkách (23  2) C a (50  5) % relativní vlhkosti vzduchu. 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU: Vhodným podkladem jsou mokré tenkovrstvé fasádní pastovité či šlechtěné minerální omítky 
Cemix v zatírané nebo rýhované struktuře. Aplikaci třpytek Cemix DECOR GLITR je nutné provádět ihned po nanesení 
a vystrukturování podkladní omítky. Nedoporučujeme provádět aplikaci třpytek při teplotách nad +30 °C, při silném větru, 
dešti, vyhřátém podkladu apod. S ohledem na velikost aplikační plochy je nutné zvážit všechny okolnosti aplikace 
ovlivňující správné provedení a zejména napojování. Na zavadlou či zaschlou omítku nelze třpytky nanášet (třpytky se 
nepřilepí a odpadnou). 
 

ZPRACOVÁNÍ: Nanášení třpytek Cemix DECOR GLITR se provádí stříkáním vzduchovou pistolí (malířskou nebo 
omítkovou) do čerstvě nanesené tenkovrstvé omítky. Aplikaci je nutné provést ihned po nanesení omítky z důvodu 
dobrého přilnutí zrn k podkladu. Třpytky je nutné nanášet pravidelně a zejména na světlých odstínech omítek je nutné 
dbát na rovnoměrné nanesení. Volba vhodné stříkací trysky na pistoli a nastavení tlaku vzduchu záleží na použitém typu 
stříkacího zařízení, zrnitosti třpytek a zkušenosti pracovníka, který provádí nanášení. Pistole se po nanesení třpytek 
vyčistí vysypáním zrn z násypky a profouknutím stlačeným vzduchem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ:  
 Nespotřebované zbytky likvidovat podle pokynů v bezpečnostním listu. 
 Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací. 
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PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Viz bezpečnostní list výrobku. 
 
SKLADOVÁNÍ: Skladovatelnost výrobku v originálních uzavřených vědrech je minimálně 24 měsíců od data vyznačeného na obalu. 
 
EXPEDICE: Výrobek se dodává v plastových vědrech po 5 kg. 
 
SLUŽBY: Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštností žádejte konzultaci. 
 
KVALITA: Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný 
systém managementu kvality podle ISO 9001. 
 
DISRIBUTOR: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany 
 
PLATNOST: Od 15. 08. 2020 
Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si 
právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. 


