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APLIKAČNÝ NÁVOD 

 
CONTINUO BASE 

Náradie na aplikáciu: hladítko z nehrdzavejúcej ocele 
Pomer miešania: 25 kg CONTINUO BASE + 5-6 l čistej vody 
Príprava zmesi: naliať do čistej nádoby vodu. Pomaly pridávať CONTINUO BASE 

do vody a premiešať  elektrickým špirálovým miešadlom. 
Doba miešania: približne 3 minúty pre kompletné premiešanie. Hmota musí 
mať konzistenciu malty: jednotnú a bez hrudiek. Miešanie je možné aj ručne pri 
malom množstve materiálu, maximálne 5kg. 
Spracovateľnosť hmoty (pot life): Použiť hmotu do cca 60 minút. Po uplynutí 
doby, hmota napriek tomu, že je stále spracovateľná, začína strácať funkčnosť 
a rozťažnosť. Nepridávať viac vody pre predĺženie životnosti (pot life) ! 
 
CONTINUO DECO  

Náradie na aplikáciu: hladítko z nehrdzavejúcej ocele 
Pomer miešania: 15 Kg CONTINUO DECO COMP. A + 5 Kg CONTINUO DECO 

COMP. B. 
Príprava zmesi:  bezprostredne pred použitím produktu, primiešať ku každému 
baleniu 15 kg CONTINUO DECO COMP. A, 1 balenie 5 kg CONTINUO DECO 

COMP. B. Pridanie práškovej zložky musí byť postupné a miešanie je potrebné 
vykonať elektrickým špirálovým miešadlom. Miešanie nie je možné vykonať 
manuálne. 
Doba miešania: približne 3 minúty pre kompletné premiešanie. Hmota musí 
mať konzistenciu malty: jednotnú a bez hrudiek 
Spracovateľnosť hmoty (pot life): cca 120 minút 
Riedenie: hmotu (15 Kg Komponentu A + 5 Kg Komponentu B) je možné  riediť 
pridaním 5% čistej vody (1liter) 
Tónovanie: Doporučuje sa homogenizovať CONTINUO DECO COMP. A pred 
tónovaním. Následne je možné tónovať CONTINUO DECO COMP.A 

tintometrickým systémom MARCROMIE do vybraného odtieňa podľa farebnej 
škály CONTINUO.  
Doporučuje sa realizácia každej práce s materiálmi rovnakej výrobnej šarže. 
V prípade použitia rôznych výrobných šarží, v snahe predísť odchýlkam 
v odtieňoch sa odporúča premiešanie produktov medzi sebou. Pre práce, pri 
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ktorých je nevyhnutné postupovať s materiálom inej šarže sa odporúča použiť 
akékoľvek narušenie kontinuity povrchu, ako napr. lišty, rohy, dilatačné 
špáry...a iné. 
Pred nanesením vrstvy CONTINUO LINK a CONTINUO TOP vykonajte dôkladné 
vyčistenie povrchu odstránením zvyškového prachu! 
V prípade, že chcete dosiahnuť prirodzený a hladký finálny efekt, je možné 
povrch prebrúsiť brúskou s použitím brúsneho papiera zrnitosti 120-180.  
 
CONTINUO LINK 

Náradie na aplikáciu: štetec, vlnený valec s krátkym vlasom alebo penový valec. 
Pomer miešania: 0,500 l komponentu A + 0,250 l komponentu B (resp. 2 diely 
komponentu A + 1 diel komponentu B). 
Príprava zmesi:  premiešať CONTINUO LINK COMP. A a vyhnúť sa tak 
prípadným usadeninám. Naliať CONTINUO LINK COMP. B do CONTINUO LINK 

COMP. A a ručne miešať po dobu cca 45-60 sekúnd. 
Riedenie: získanú hmotu (0,500 l komponentu A + 0,250 l komponentu B) 
zriediť pridaním 3 l vody. 
S takto získaným množstvom produktu A+B (už zriedeným) je výdatnosť  60-70 
m2 plochy,  čo je výdatnosť 16-18 m2/l  na vrstvu. 
Spracovateľnosť hmoty: cca 60 minút. Nepoužívať zriedenú zmes po uplynutí 
doby. Zmes sa môže javiť ako tekutá, avšak jej použitie môže ohroziť konečný 
výsledok celého systému. 
Aplikujte zmes s použitím plochého štetca po obvode miestnosti (plochy). 
Zvyšnú časť plochy realizuje s použitím vlneného valca s krátkym vlasom (resp. 
penového valca). Pre zabránenie vzniku čiar po valčeku sa odporúča 
nerovnomerné nanášanie, prípadne použitie tiež hladítka s hubkou. 
 Dodržte dobu schnutia medzi vrstvami! 
 
 

CONTINUO TOP (MATT, SATIN, GLOSSY) 

Náradie na aplikáciu: štetec, vlnený valec s krátkym vlasom alebo penový valec. 
Pomer miešania: 2,500 l komponentu A + 0,750 l komponentu B (resp. 10 
dielov komponentu A + 3 diely komponentu B). 
Príprava zmesi:  premiešať CONTINUO TOP COMP. A a vyhnúť sa tak 
prípadným usadeninám. Naliať CONTINUO TOP COMP. B do CONTINUO TOP 
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COMP. A a ručne miešať po dobu cca 45-60 sekúnd. Je možné tiež použitie elek. 
Ručného mixéra pri nízkych otáčkach po dobu cca 1 min. 
Riedenie: získanú hmotu (2,500 l komponentu A + 0,750 l komponentu B) 
zriediť pridaním 0,3 l – 0,4l vody. 
S takto získaným množstvom produktu A+B (už zriedeným) je výdatnosť  20-22 
m2 plochy v dvoch vrstvách,  čo je výdatnosť 7-8 m2/l  na 2 vrstvy. 
Spracovateľnosť hmoty: cca 60 minút. Nepoužívať zriedenú zmes po uplynutí 
doby! Nepridávať viac vody pre predĺženie životnosti! 
 
Finálny efekt je možné získať použitím 3  variant produktu CONTINUO TOP: 
matný, lesklý, pololesklý. Použitie CONTINUO TOP garantuje získanie 
maximálneho technického výkonu zvýšením chemickej aj mechanickej 
odolnosti pre privátne aj komerčné prostredie. 
 
Pred samotným použitím systému CONTINUO je potrebné na čistý a suchý 
povrch nanesenie penetračného mikronizovaného fixačného prostriedku bez 
rozpúšťadiel ATOMO 8840001 podľa technického listu daného produktu. 
 
V prípade povrchov z nesavých materiálov (keramické povrchy, kameň, 
mozaika) je potrebná aplikácia PRO-LINK, spojovacieho podkladu pre keramické 
obklady podľa technického listu daného produktu. 
 

POSTUP PRÁC A DOBY SCHNUTIA JEDNOTLIVÝCH VRSTIEV 
 
 
SYSTÉM CONTINUO – HORIZONTÁLNE  PLOCHY 
 

Fáza Produkt Vrstva Kedy Náradie 

1 CONTINUO BASE 1 z 2 začiatok prác ocel. hladítko 

2 CONTINUO BASE 2 z 2 po 3 hodinách od fázy 1 ocel. hladítko 

3 CONTINUO DECO 1 z 2 po najmen. 3 hodinách od fázy 2 ocel. hladítko 

4 CONTINUO DECO 2 z 2 po najmen. 3 hodinách od fázy 3 ocel. hladítko 

5 CONTINUO LINK 1 z 1 po najmen. 12 hodinách od fázy 4 valček 

6 CONTINUO TOP 1 z 2 po najmen. 6 hodinách od fázy 5 valček 

7 CONTINUO TOP 2 z 2 po najmen. 3 hodinách od fázy 6 valček 

Ľahká prevádzka po najmenej 24 hodinách od fázy7 

Plná prevádzka po 5 dňoch od fázy 6 
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SYSTÉM CONTINUO – VERTIKÁLNE  PLOCHY 
 

Fáza Produkt Vrstva Kedy Náradie 

1 CONTINUO DECO 1 z 3 začiatok prác ocel. hladítko 

2 CONTINUO DECO 2 z 3 po 3 hodinách od fázy 1 ocel. hladítko 

3 CONTINUO DECO 3 z 3 po najmen. 3 hodinách od fázy 2 ocel. hladítko 

4 CONTINUO LINK 1 z 1 po najmen. 12 hodinách od fázy 3 valček 

5 CONTINUO TOP 1 z 2 po najmen. 3 hodinách od fázy 4 valček 

6 CONTINUO TOP 2 z 2 po najmen. 3 hodinách od fázy 5 valček 

Ľahká prevádzka po najmenej 12 hodinách od fázy 6 

Plná prevádzka po 5 dňoch od fázy 6 

 
 
 
 
 


