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TECHNICKÝ LIST 90.01-cze  
výrobky pro náročnější dekorativní úpravu stěnových povrchů  
 
BETONDEKOR 
dekorativní omítka pro napodobení betonu 
 

1. Popis, použití  

BETONDEKOR je prášková směs, vyrobená na základě cementu a polymerních pojiv, určená k náročnějším 
dekorativním úpravám vnitřních stěnových povrchů jako napodobení pohledového betonu. Vyznačuje se dobrou 
pevností a dobrou přilnavostí na většinu stavebních povrchů: jemné minerální omítky, cementové omítky, betonové 
povrchy, ale také na vláknocementové desky, sádrokartonové desky a dřevotřísky. 
 
Pro dodatečnou povrchovou úpravu dekorativní omítky BETONDEKOR použijeme vodoodpudivý bezbarvý silikonový 
prostředek JUBOSIL HYDROPHOB nebo lasurovací nátěr JUBOSIL ANTIK.   
  

 
2. Balení  

Plastová vědra 20 kg 
 

 
3. Techni cké údaje  

 
hustota  
– směs připravená k použití (kg/dm3) 

~1,60 

doba zpracovatelnosti (připravená maltová směs) 
(hod.) 

2 až 3 

paropropustnost 
EN ISO 7783-2 

koeficient µ 
(-) 

< 70 

hodnota Sd (d = 3 mm) 
(m) 

< 0,20 
třída II (střední paropropustnost) 

rychlost pronikání vody w24 
EN 1062-3 
(kg/m2h0,5)  

< 0,10  
třída III (nízká rychlost pronikání vody) 

Hlavní složky: cement, polymerní pojivo, silikátová plniva, zahušťovadlo – celulóza. 
 

 
 

4. Příprava podkladu  
Podklad musí být pevný, suchý a čistý bez uvolněných částic prachu, bednícího oleje, mastnot a jiných nečistot. 
 
Nové omítky a vyrovnávací hmoty v normálních podmínkách (T = +20°C, rel. vl. Vzduchu = 65 %) necháme vy schnout 
resp. vyzrát 1 den na každý mm tloušťky, pro betonové podklady je doba schnutí min. 1 měsíc. Z již natřených 
povrchů odstraníme všechny ve vodě snadno a rychle rozpustné nátěry, olejové barvy, laky nebo emaily. Povrchy 
napadené plísněmi je nutné dezinfikovat (např. ALGICIDEM PLUS). 
 
Podklad dodatečně zpevníme základním nátěrem. Doporučujeme vodou rozředěnou AKRIL EMULZI (AKRIL EMULZE 
: voda = 1 : 1), pro náročnější a méně kvalitní podklady (méně kvalitní obklady ze sádrokartonových desek, sádrové 
omítky, vláknocementové desky, dřevotříska a neomítnuté betonové povrchy) doporučujeme vodou rozředěný 
JUKOLPRIMER (JUKOLPRIMER : voda = 1 : 1). S aplikací BETONDEKORU začneme 6 hod. (AKRIL EMULZE) resp. 
12 hod. (JUKOLPRIMER) po aplikaci základního nátěru. 
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8. Pokyny pro bezpe čné zacházení  

Výrobek obsahuje cement a je zařazen mezi nebezpečné přípravky (symbol nebezpečnosti:  Xi – DRÁŽDIVÝ); 
používejte ho bezpečně, dbejte obecných pokynů a předpisů pro bezpečnost stavebních a obkladačských prací. Kromě 
dále uvedeného dbejte rovněž speciálních pokynů obsažených v bezpečnostním listu. 

Symbol  
nebezpečnosti 
  

Pokyny pro bezpečné nakládání, specifická rizikovost 

  
        Xi    
 
                 

      

 
DRÁŽDIVÝ 
 
OBSAHUJE  
CEMENT 
 

 
R 36/38 Dráždí oči a kůži. 
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí. 
 
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. 
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc. 
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.  
S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.  
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
 

5. Příprava dekorativní omítky BETONDEKOR  

Omítkovou směs připravíme tak, že obsah vědra (20 kg) za stálého míchání vysypeme do přibližně 4 l vody. Mícháme 
ve vhodné nádobě ručním elektrickým míchadlem. Hmotu po 10 minutách znovu promícháme a pokud je třeba, 
dodáme ještě potřebné množství vody. Doba zpracovatelnosti připravené směsi je 2 až 3 hod. 

6. Nanášení dekorativní omítky BETONDEKOR  

Maltovou směs nanášíme ručně nerezovým ocelovým hladítkem v jedné vrstvě. Tloušťka vrstvy je max. ~2,0 mm. 
Ihned po nanesení maltovou směs vyhladíme nerezovým ocelovým hladítkem. Mezi vyhlazováním povrchu můžeme 
místy do nanesené omítky zasáhnout speciálním tvrdým plastovým kartáčem, kterým vytvoříme v omítce póry. 
 
Suchý povrch dekorativní omítky BETONDEKOR ochráníme vodoodpudivým bezbarvým silikonovým prostředkem 
JUBOSIL HYDROPHOB, který výrazně zvyšuje vodoodpudivost ošetřených povrchů bez snížení paropropustnosti a jen 
minimálně nebo vůbec nemění jejich barvu. JUBOSIL H nanášíme ve dvou vrstvách (technika „mokrý na mokrý“) 
stříkáním, poléváním nebo malířským štětcem. 
 
Povrch dekorativní omítky BETONDEKOR můžeme také ochránit lasurovacím nátěrem JUBOSIL ANTIK, který také 
zvyšuje vodoodpudivost povrchu. Pro barvu JUBOSIL ANTIK jsou typické její vysoká transparentnost a zvláštní 
technika nanášení, které při vhodném výběru barevného odstínu dodávají povrchu archaický (starobylý) vzhled. 
Lasurovací nátěr JUBOSIL ANTIK nanášíme ve dvou vrstvách štětcem a vytřeme měkkým hadrem nebo houbou. 
 
Konečnou povrchovou úpravu lze nanášet až když je omítka zcela suchá, to je za 1 až 2 dny po nanesení. Práce je 
možné provádět pouze za vhodných mikroklimatických podmínek: teplota vzduchu a stěnového podkladu musí být 
v rozmezí +5 až +35 °C, re lativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. 
 
Přibližná resp. průměrná spotřeba: 
1,5 – 3 kg/m2 podle tl. vrstvy.  

7. Čišt ění nářadí, nakládání s  odpadem  

Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou, zaschlé skvrny nelze odstranit. 
 
Práškové zbytky výrobku smíchejte s vodou (lze přidat také ztvrdlé zbytky malty, písek, piliny) a ve ztvrdlém stavu 
uložte na skládku stavebního (klasifikační číslo: 17 09 04) nebo komunálního (klasifikační číslo: 08 01 12) odpadu. 
 
Očištěné obaly lze recyklovat. 
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10. Skladování, p řepravní podmínky a trvanlivost  

Během přepravy chraňte před navlhnutím. Skladujte v suchých a větraných prostorech. 
 
Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném balení: v balení 20 kg nejméně 6 měsíců. 

 
11. Kontrola kvality  

Jakostní charakteristiky výrobku jsou dány interními výrobními specifikacemi a slovinskými, evropskými a jinými 
normami. Dosahování deklarované nebo předepsané úrovně kvality je průběžně ověřováno ve vlastních laboratořích, 
občasně také v Zavodu za gradbeništvo v Lublani a jiných tuzemských a zahraničních nezávislých odborných 
zařízeních. Zajišťuje ho také v JUBU řadu let zavedený systém řízení a kontroly stálosti kvality ISO 9001. Při výrobě 
produktu jsou přísně dodržovány slovinské a evropské normy z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, což je doloženo certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001. 

 
12. Ostatní informace  

Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při použití výrobku byly 
dosaženy optimální výsledky. Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo 
z důvodu nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost. 
 
Aplikace na nesprávně připravený, vlhký nebo nedostatečně suchý podklad, nemůže být předmětem reklamace. 
 
Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších 
změn a doplňků. 
 
Označení a datum vydání: TL 90.01-cze , 04. 02. 2010 
Datum předchozího vydání: / 
Datum obnoveného vydání (verze /):  
Změny odstavců: / 
 

 
 
Výrobce: JUB kemična industrija d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVINSKO 
 
Generální zastoupení a distributor pro ČR:   
JUB a.s., Masarykova 265, 399 01 Milevsko, tel. 382 521 187, http://www.jub.cz 

 

9. Údržba a obnova dekorativní omítky BETONDEKOR  

Usazený prach a jiné volné nečistoty lze omést, vyluxovat nebo omýt vodou. Zachycený prach a trvalejší nečistoty 
odstraníme jemným omytím měkkým kartáčem namočeným v roztoku běžných univerzálních čisticích prostředků, pak 
povrch omyjeme čistou vodou. 
 


