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Všetky informácie ústne,  alebo písomné  slúžia iba ako návod a odporúčanie a môžu byť ovplyvnené vonkajšími faktormi a sú teda mimo našej kontroly a 
preto sa na tieto informácie nevzťahuje záruka. Výrobca si vyhradzuje právo na úpravu dát a informácií bez upozornenia. Ohľadom akýchkoľvek ďalších 
informácii sme Vám k dispozícii.  

 
 

Sogni Line Decorative Effect Paints  Technický list č. 003 
 

 

 
 

 

 
 

Stierka pastovej konzistencie pre kreáciu plastických efektov v interiéri 
 
 

 
DEKORDEK je kompaktný a krémový špecificky formulovaný 
produkt. Môže byť aplikovaný biely, alebo farebný, v hrúbke  2-3 
mm, na povrchové úpravy s plastickým efektom - pruhy,  
ryhovanie, damask a ďalšie štruktúry, ktoré možno vytvoriť 
použitím rôznych pomôcok, podľa vlastnej kreativity a fantázie. 
Následným pretretím s VELE’, VELE S&G, SHADE’  alebo 
SOGNI SK umožní podčiarknuť jedinečnosť upraveného 
povrchu. 
 
 
 
 

 

Použitie: 
Na akýkoľvek vhodne pripravený povrch steny v interiéri na báze omietky, cementu, sadry  a pod..  
 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť kompaktný, čistý a suchý. Ak nie je podklad v dobrom stave, je potrebné očistiť uvoľnené 
časti okefovaním a natrieť ADIFIXOM nariedeným podľa návodu. Penetračný náter sa doporučuje aj 
v prípade ak sa jedná o nový a dobrý povrch. Ak je nutné, aplikujte vrstvu FONDO UNIVERSALE zriedeného 
vodou 10 – 15 % v bielom, alebo farebnom odtieni v závislosti na aplikácii, ktorú ideme vykonávať. 
 

Aplikácia: 
Decordek aplikujte s plastovým hladidlom  viac, alebo menej jednotným 
spôsobom, podľa požadovaného efektu. Produkt Vám umožní vytvoriť početné a 
veľmi individuálne efekty. Pozri vzorkovnicu a DVD  “Show effects“.  

Po 10-12 hod. naniesť jednu, alebo viac vrstiev konečnej farby v závislosti od 
požadovaného efektu. Ďalšie efekty je možné vytvoriť podľa vlastnej 
fantázie a vynaliezavosti. 
 

 

 

Technické údaje: 
Riedenie:   ........................................................... pripravený k použitiu 
Spotreba : ........................................................... podľa požadovaného efektu   
Doba schnutia pri 25°C:  ..................................... 6 až 8 hodín na dotyk 
Ďalší náter: ......................................................... 10 až 12 hod. 
Špecifická váha:  ................................................. 1540 ± 20 g/l 
 
 
 

Ďalšie informácie: 
Neaplikovať pri teplotách povrchu a prostredia nižších ako 5°C a vyšších ako 28°C. Venovať pozornosť 
podkladu určeného k náteru, aby nedošlo k následnému nedostatku náterového materiálu. Pracovné náradie 
umyť teplou vodou. Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. 
 
 


