
 

Návod na aplikaci 

textilní omítky 
 
 

Příprava podkladu 
Podklad musí být suchý, zbavený prachu a mastnoty, nesmí být rozpustný ve vodě, a nesmí obsahovat 
anilin. Je vhodné, aby byl podklad bílé barvy. Jakékoli kovové předměty v podkladu (vruty, zárubně) 
nejdříve natřete základní barvou na kov. Nanášení textilní omítky na staré stěny je možné po důkladném 
odstranění vodou rozpustných barev. Všeobecně platí, že pokud je v podkladu cokoli rozpustné ve vodě, 
musíme použít jako podkladní nátěr izolační barvu, která zabrání tomu, aby voda obsažená v textilní 
omítce tyto látky rozpustila. 
 

� Novostavba - Vyzrálé jádro napusťte penetrací a natřete až dvěma vrstvami interiérové bílé 
barvy. Po řádném vyschnutí nátěru můžete přistoupit k aplikaci textilní omítky. 

� Holý panel, stěrka, přesné tvárnice - Větší nerovnosti a praskliny odstraňte, napusťte penetrací a 
naneste až dvě vrstvy bílé interiérové barvy. Po řádném zaschnutí můžete aplikovat textilní 
omítku. 

� Bytové jádro Umakart - Odstraňte spojovací lišty a vzniklé spáry vyplňte akrylovým tmelem. 
Povrch umakartu zdrsněte hrubým smirkovým papírem. Očistěte, odmastěte a naneste až dvě 
vrstvy bílé akrylátové barvy. Po řádném zaschnutí můžete aplikovat textilní omítku. 

� Dřevěné a kovové konstrukce - Naneste až dvě vrstvy syntetické barvy. Po řádném zaschnutí 
můžete aplikovat textilní omítku. 

� Prostředí s výskytem vlhkosti nebo par  -  není vhodné , ale pokud tuto možnost zvolíte, povrch 
textilní omítky po řádném zaschnutí přetřete bezbarvým lakem. Tímto způsobem postupujte i při 
aplikaci na dveře, dvířka, skříně a podobně. Hrany vhodně olištujte. 

 
Pomůcky 
Speciální plastové válečky. Velký váleček a malý váleček pro špatně dostupná místa. Ohebnou plastovou 
stěrku pro aplikaci na vnitřní rohy. 
 

Příprava směsi 
Potřebné množství textilní omítky rozmíchejte v teplé vodě (cca. 400C). Pokud použijete více balení, 
důkladně je spolu promíchejte. Množství vody je uvedeno na sáčku. Směs důkladně promíchejte, nechte ji 
odstát alespoň 1 hodinu a poté ji opět důkladně promíchejte.  
 

Nanášení  
Naberte rukou menší množství směsi a naneste ji na stěnu. Poté ji rozválcujte 
speciálním válečkem na 1-2mm tenkou vrstvu. Spotřeba materiálu se odvíjí od 
tloušťky vrstvy. Rozmíchanou směs zpracujte do 48 hodin, uchovávejte ji 
v chladném prostředí. Pokud by byla směs příliš hustá a nešla by lehce rozválcovat, 
přidejte max. 0,5 litru teplé vody na jedno balení. Nanesený materiál schne 1-3 
dny. Dokud je omítka mokrá, je částečně průhledná, až po zaschnutí získává 
požadovaný vzhled. Během této doby je třeba větrat, aby se urychlilo vysychání.  
Pokud pokračujete v nanášení tapety druhý den, navlhčete již nanesenou tapetu v místě napojení, aby 
změkla a spoj nebyl patrný. Po ukončení prací důkladně omyjte použité nářadí teplou vodou.  
 

Pokud po zaschnutí najdete holá místa, pak tato místa a jejich okolí navlhčete rozprašovačem s teplou 
vodou, přidejte malé množství rozmíchané textilní omítky a rozválcujte válečkem. Při aplikaci na vnější 
hranu veďte váleček směrem k hraně a pokračujte směrem od hrany. Při aplikaci na vnitřní roh použijte 
ohebnou plastovou stěrku. Pokud napojujete dva odstíny, měl by být první odstín zaschlý. 
 

Čištění 
Znečištěnou textilní omítku můžete očistit lehce navlhčenou houbičkou a v případe výskytu prachu je 
možné použít vysavač. 
 

Odstranění  
Omítku důkladně navlhčete, nechte ji změknout a poté ji stěrkou stáhněte z plochy. 
 
 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na tel. +420 777 070 934 nebo na 
emailové adrese info@jkrgroup.cz. 


