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Technická informace 
 

Accento 
 
 
Efektní st ěrková technika na organické bázi pro použití v inte riéru i exteriéru. 
 

Popis výrobku  
 
Oblast použití Accento je stěrková technika na organické bázi sestávající ze základní hmoty (Accento 

Dekorspachtel) a speciálně vyvinutého efektního tmelu (Accento Effektspachtel). Díky 
různým barevným nuancím, strukturám a efektních stěrkových technik lze docílit 
exkluzivních a individuálních ploch na fasádě i v Interiéru. Je možné docílit od lehce 
strukturovaného jednobarevného vzhledu až po silné kontrasty s metalickými efekty, 
podle požadavků konkrétního objektu a konkrétního vkusu. 
 

Vlastnosti - jemná struktura povrchu 
- odolná vlivům povětrnosti a UV záření 
- připravená v konsistenci pro zpracování 
- odolná proti otěru 
- vodoodpudivá 
 

Technická data Hustota: 
Accento Dekorspachtel: 1,20 – 1,25 kg/l 
Accento Effektspachtel: 1,01 kg/l 
 

Balení Accento Dekorspachtel: 10 kg 
Accento Effektspachtel: 1 kg 
 

Odstín Accento Dekorspachtel : 
Širokou škálu odstínů lze připravit strojním tónováním technologií ColorExpress. 
 
Accento Effektspachtel : 
Zlatý, stříbrný, měď a transparentní. Samostatné tónování k vytvoření exkluzivního 
vzhledu je možné přídavkem efektních pigmentů (Switch nebo Perlatec). Efektní 
pigmenty jsou určeny pouze do vnitřního prostředí.  
 

Lesk Matný až hedvábně matný 
 

Skladování V chladu ale ne na mrazu. Nádoby uchovávejte dobře uzavřené. 
 

Zpracování  
 
Vhodné podklady - tepelně izolační systémy Capatect 

- nenatřený beton 
- vápenocementové a cementové omítky 
- matné, nosné nátěry disperzními barvami 
- nosné nátěry silikátovými barvami 
- sádrové omítky, sádrové a sádrokartonové desky 

 
Nevhodné jsou podklady s výkvěty solí, podklady z plastů, dřeva a kovů. 
 

Příprava podkladu Podklad musí být pevný, nosný, čistý, suchý. 
 
Nenosné nátěry laků, disperzních barev a omítek, stejně jako nenosné minerální nátěry 
je nutno beze zbytku odstranit. Dobře držící staré nátěry očistěte suchou nebo mokrou 
cestou. 
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Plochy s výskytem řas, plísní nebo mechů očistěte tlakovou vodou dodržujíce 
bezpečnostní předpisy. Ošetřete přípravkem Capatox a nechte vyschnout. 
 
Plochy znečistěné průmyslovými exhaláty nebo sazemi očistěte tlakovou vodou za 
použití vhodného čisticího prostředku. Podle stavu podkladu jej případně zpevněte 
hloubkovým penetračním prostředkem Caparol. 
 
 
 
Podklad musí být po přípravě rovný a jednotný. V případě nerovností podklad celoplošně 
vyrovnejte. 
 

Příprava materiálu Accento Dekorspachtel před použitím dobře promíchejte pomaluběžným míchadlem. 
Aby zůstaly zachovány všechny vlastnosti výrobku, nemíchejte jej s jinými materiály. 
 

Nanášení materiálu Základní vrstva : 
První vrstva tmelu se nanáší a strukturuje nerezovým hladítkem. Accento Dekorspachtel 
lze modelovat do různých struktur. Po vyschnutí (cca 24 hodin) se brusným papírem o 
zrnitosti 180 – 240 obrousí vystupující hrany. Prach pečlivě odstraňte. 
 
Druhá vrstva : 
Druhá vrstva tmelu se nanáší obdobným způsobem, jak vrstva první pouze s tím 
rozdílem, že se v tomto případě použije speciální hladítko Accento.Základní hmota 
(Accento Dekorspachtel) se celoplošně nanese a pomocí vhodného Accento plastového 
hladítka stáhne na nulovou tloušťku (zamezte stopám po nasazení nástroje). Tak je 
zaručena plocha bez stop po obrusu kovu. 
 
Závěrečná vrstva : 
Pro poslední vrstvu se použije tmel Accento Effektspachtel. Ta může být zpracována 
podle individuálních požadavků transparentní nebo pigmentovaná (zlatá, stříbrná, 
měděná). Accento Dekorspachtel se celoplošně nanese a pomocí Accento plastového 
hladítka stáhne na nulovou tloušťku. 
 
Doporu čení: 
Protože technika Accento umožňuje nepřeberné možnosti zpracování, doporučujeme 
vždy vytvořit pro daný objekt vzorovou plochu.  
 

Skladba nátěru Tepelně izolační systémy : 
Pozor: u tepelně izolačních systému je třeba zohlednit součinitel odrazu světla. U 
tmavých odstínů, které mají součinitel nižší než 25 je třeba použít skladbu Darkside. U 
světlejších odstínů je možné použít skladbu s polystyrénovými izolačními deskami. 
 
ETICS ve skladb ě Darkside : 
- lepení lepidlem Capatect Dämmkleber 181 nebo Capatect Haftmörtel fine 
- izolační desky z minerálních vláken 
- základní vrstva z tmelu Capatect Carbonit v tloušťce 5 mm 
- omítka Carbopor Reibputz 15 

 
ETICS ve skladb ě s deskami z polystyrenu: 
- lepení lepidlem Capatect Dämmkleber 181 nebo Capatect 190 fine 
- izolační desky Capatect Dalmatin 
- základní vrstva z tmelu Capatect Carbonit nebo Capatect Minera Carbon 
- omítka Carbopor Reibputz 15 

 
Aby se docílilo rovného podkladu, přetmelí se struktura omítky tmelem Capatect 
Carbonit. Potom následují vrstvy v tomto pořadí: 
- Capatect penetrace pod omítky probarvená podle odstínu nanášeného tmelu 
- Accento Dekorspachtel 
- Accento Effektspachtel 
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Ostatní nosné podklady v exteriéru: 
- celoplošné vyrovnání podkladu tmelem Capatect Carbonit 
- Capatect penetrace pod omítky probarvená podle odstínu nanášeného tmelu 
- Accento Dekorspachtel 
- Accento Effektspachtel 

 

Nosné podklady v interiéru : 
- celoplošné vyrovnání podkladu tmelem Capatect Akkordspachtel 
- v případě potřeby základní nátěr Caparol Tiefgrund LF 
- Accento Dekorspachtel 
- Accento Effektspachtel 

 
Spotřeba Accento Dekorspachtel : 

Cca 1 – 1,5 kg/m2, v závislosti na volbě struktury a zpracování. Tloušťka vrstvy 
maximálně 1 mm. 
 
Accento Effektspachtel : 
Cca 100 – 150 g/m2, v závislosti na volbě struktury a zpracování. 
 
Jedná se o směrné hodnoty bez záruky. Přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše.  
 

Podmínky zpracování Minimální teplota pro zpracování je +5 oC, maximální +30 oC – platí pro vzduch, podklad i 
materiál. Nepracujte na přímém slunečním svitu, za větru, mlhy nebo vysoké vzdušné 
vlhkosti. 
 

Doporučení Podle nanášeného množství a techniky zpracování je možné docílit více či méně viditelné 
struktury povrchu. 
 

Doba schnutí Accento Dekorspachtel : 
Při 20 oC a 65% vzdušné vlhkosti je povrch suchý cca po 12 hodinách. Při nanášení ve 
více vrstvách dodržujte přestávky mezi vrstvami do 24 hodin. Pro broušení je povrch 
zaschlý po 24 hodinách. 
 
Accento Effektspachtel : 
Při 20 oC a 65% vzdušné vlhkosti je povrch suchý cca po 6 hodinách. 
 

Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou. 
 

Instrukce  
 
Bezpečnostní 
upozornění 

Accento Dekorspachtel: 
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Zamezte styku s kůží. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a 
mýdlem. Používejte vhodné ochranné rukavice. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Uchovávejte pouze v původním obalu na 
chladném, dobře větraném místě. 
 
Accento Effektspachtel: 
Tento výrobek není nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona. Přesto však při práci 
dodržujte běžná hygienická pravidla. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 

Deklarace obsažených 
látek 

Accento Dekorspachtel : 
Minerální plniva, keramické kuličky, emulze silikonových pryskyřic, akrylátová pryskyřice 
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Accento Effektspachtel : 
Akrylátová disperze, efektní pigmenty. 
 

Likvidace K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu likvidujte 
podle místních předpisů. Kód odpadu: 
Accento Dekorspachtel: 08 01 11 
Accento Effektspachtel: 08 01 12 
 

Technické poradenství  V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v 
praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s 
podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci 
s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli 
poskytnout detailní rady k daným objektům. 
 

Servisní středisko tel. 387 203 402 
fax 387 203 422 
e-mail: cbudejovice@caparol.cz 
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Classico 

1. Accento Dekorspachtel 
nanést krátkými tahy 

2. po proschnutí cca 24 
hod. obrousit hrany 

3. Speciálním hladítkem 
nanést Accento 
Dekorspachtel a 
stáhnout na nulovou 
tloušťku 

4. Accento Effektspachtel 
celoplošně nanést a 
pomocí Accento 
plastového hladítka 
stáhnout na nulovou 
tloušťku 

 
 
 

Flora 
1. Accento Dekorspachtel 

nanést celoplošně, do 
plochy položit nerezové 
hladítko a táhnout 

2. po proschnutí cca 24 
hod. obrousit hrany 

3. Speciálním hladítkem 
nanést Accento 
Dekorspachtel a 
stáhnout na nulovou 
tloušťku 

4. Accento Effektspachtel 
celoplošně nanést a 
pomocí Accento 
plastového hladítka 
stáhnout na nulovou 
tloušťku 

 

Koroze 
1. Accento Dekorspachtel 

nanést celoplošně a 
strukturovat válečkem. 
Potom částečně vyhladit 
nerezovým hladítkem 

2. po proschnutí cca 24 
hod. obrousit hrany 

3. Speciálním hladítkem 
nanést Accento 
Dekorspachtel a 
stáhnout na nulovou 
tloušťku 

4. Accento Effektspachtel 
celoplošně nanést a 
pomocí Accento 
plastového hladítka 
stáhnout na nulovou 
tloušťku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická informace - vydání: b řezen 2013 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství 
podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně 
správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek 
v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost. 


