
 

 

Technický list  

 

DS ELAST  

Vodotìsnost                            0,1l/m2 hod.      Odolnost CHRL                      115 cyklù (beze zmìny) 

Vlastnosti: 

Oblast použití: 

 je urèená k provádìní koneèného nátìru fasádních dekorativních profilù, 

nátìru  ochranných protikorozních a protikarbonataèních nátìrù betonových a železobetóno-

vých konstrukcí. Je vhodný i na silnièní stavby a na povrchové úpravy protihlukových panelù.

Vzhledem k vysoké pružnosti a paropropustnosti je velmi vhodná také k úpravì 

fasád budov z vyzrálých omítek, betonových konstrukcí, omítek konstrukcí z plynosilikátù a 

vláknocementových panelù, u kterých se v dùsledku rychlého vysychání apod. objevily trhlin-

ky. Není urèena k povrchové úpravì ploch vystavených mechanickému zatížení jako napø. 

pochozí a pojízdné plochy. Nelze jí použít k povrchové úpravì betonových ploch trvale umís-

tìných pod vodou, jako jsou napø. bazény, kanály apod. 

Technické údaje: 

Sušina                                     min. 68%            Spec. Hmotnost                       1,4g/cm3 

Objemová sušina                    52(+-) 1obj. %    pH                                           7,5-9,5 

Viskozita                                 min. 650 MPa    Zasychání st.1                         40min 

                                                                                             st.5                      24hod 

Mez pevnosti v tahu                min. 1,1 MPa    Mrazuvzdornost                      100 cyklù (beze zmìny) 

Tažnost                                   min 75%            Ekvivalent difuzní tlouš�ka      < 0,4 m 

DS ELAST 

DS ELAST 

je pružná nátìrová hmota na bázi vodných disperzí speciálních akryláto-

vých kopolymerù schopných sí�ování úèinky ultrafialové složky sluneèního záøení. Dále ob-

sahuje plniva, pigmenty a speciální aditiva. Hotový nátìr je trvale pružný, odolný praskání, 

povìtrnostním vlivùm a UV záøení. Velmi dobøe odolává pùsobení chemických rozmrazova-

cích látek, je nepropustný pro vodu, oxid uhlièitý, oxid siøièitý. Má pøi tom velmi dobrou pro-

pustnost pro vodní páru, je omyvatelný vodou, velmi málo se špiní.  

neovlivòuje zvukovou pohltivost protihlukových panelù. DS ELAST 

Speciální pružná akrylátová barva

DEKORA STUCK s.r.o.

 je urèená jako koneèná úprava fasádních dekora-

tivních profilù spoleènosti  Je také vhodná k pøemostìní vlasových 

trhlin, na ochranné protikarbonataèní nátìry betonu a nátìry fasád s pavuèinkovými 

trhlinkami. 



 

 

 

TKP MDS-OPK, kapitoly 18. Ledna 1997, pøílohy è. 3: ÈSN 73 1326 C Metoda automatické-

ho cyklování  

Spotøeba: 

Protikarbonaèní nátìry 0,4kg/m2 

Podklady s trhlinkami 0,4-0,9kg/m2 dle šíøky pøemos�ovaných trhlin 

Šíøka trhlin                                      Spotøeba materiálu 

0,2mm                                             2 x 0,2kg/m2 

0,3mm                                             2 x 0,3kg/m2 

0,5mm                                             3 x 0,3kg/m2 

Odstín: 

Bílá 

Tónování dle vzorníkù  

Balení: 

5kg a 10kg plast. obaly 

Skladování: 

V originálních dobøe uzavøených obalech pøi teplotì +5 až +25C. Nesmí zmrznout! 

 

Pøíprava podkladu : 

 

 

 

Podklad pro  musí být suchý a soudržný zbavený mastnot a neèistot. Fa-

sádní dekorativní profily  musí být opatøeny penetraèním nátìrem. 

Starý podklad musí být také zbavený zvìtralých èástí, starých nátìrù (mechanicky,  tlakovou

vodou, otryskáním). Poškozená místa podkladu je nutné opravit bìžným zpùsobem a 

pravená místa nechat vyzrát min. 28 dnù. Trhliny širší než 0,3mm je tøeba rozšíøit a podle 

známých technologických postupù vyspravit trvale pružným akrylátovým tmelem, v pøípadì 

potøeby použít i výztužnou tkaninu. Silnì savé podklady je nutné nejprve napustit penetraè-

ním pøípravkem  v  pøípadì požadované odolnosti nátìru chemickým  rozmrazovacím látkám

je nutné použít penetraci øedìnou vodou v pomìru 3: 1   

 je možné aplikovat 4 hodiny po nanesení penetraèního nátìru.  

 

DS ELAST 

DS ELAST 



 

 

 

Zpracování: 

 se na fasádní profily nanáší širokým štìtcem, malíøskou štìtku, váleèkem 

nebo bezvzduchovým støíkáním pøi teplotách +5 až +25C. Nesmí se aplikovat za intenzivního 

pøímého sluneèního svitu. Pøi použití na protikarbonataèní nátìry se provádìjí dva nátìry 

s celkovou spotøebou 0,4kg/m2. 

  Pøi použití na fasády s pavuèinovými trhlinkami se nanáší ve 2 až 3 vrstvách po max. 

0,3kg/m2 na jednu vrstvu. Poèet vrstev a množství hmoty se øídí šíøkou pøemos�ovaných 

trhlin. První vrstvu je vhodné provést nátìrovou hmotou   naøedìnou 5 až 

10 hm. % vody. Technologická pøestávka mezi jednotlivými nátìry je podle klimatických 

podmínek 6 až 24 hod. Pracovní pomùcky je nutné ihned po ukonèení práce umýt vodou. 

 

Certifikace :  

TZÚS Praha Autorizovaná osoba è. 204 
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 Likvidace obalu:  

Prázdný obal odložte na místo urèené obcí k ukládání obalového odpadu. Neupotøebitelný 
zbytek lepidla odevzdejte ve sbìrnì nebezpeèného odpadu. 

Bezpeènost a hygiena pøi práci: 

 neobsahuje zdraví škodlivé látky. Pøi práci je nutné dodržovat základní 
hygienická pravidla, používat vhodný pracovní odìv, rukavice a ochranné brýle. Potøísnìnou 
pokožku umyjte vodou a mýdlem, oèi v pøípadì zasažení bezodkladnì vymývejte velkým 
množství vody. Pokud dráždìní nepøestane, vyhledejte lékaøskou pomoc. Pøi náhodném po-
žití vyhledejte lékaøskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. 
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