
 

ISTINTO 
Vnitřní stěrková hmota vytvářející efekt pohledového betonu a další dekorativní efekty  

1) Použití a vlastnosti  
ISTINTO vytváří hladké nebo reliéfní povrchy, překrývá drobné nedokonalosti zdí, 

představuje opotřebovaný kámen, lesklý kámen, rytý kámen a přírodní cement. Je na bázi 

dlouhodobě vyzrávajícího vápna, mletého mramoru a dalších přírodních aditiv. Vyniká 

výbornou prodyšností, po vytvrdnutí vysokou mechanickou odolností a po konečné úpravě 

voskem nebo lakem omyvatelností a odolností proti nepříznivým vlivům okolí. Vzhledem k 

alkalickému prostředí odolává plísním a řasám.  

2) Spotřeba: 1,5 - 2 kg/m2  

3) Barva a tónování:  

Výrobek ISTINTO lze tónovat do širokého barevného spektra 141 odstínů podle vzorníků, 

které jsou k dispozici.  

4) Způsob nanášení:  

Nerezové hladítko se zaoblenými rohy a zkosenými hranami, popřípadě špachtle různé 

velikosti podle požadovaného efektu. Pro vytváření efektů lze použít kartáč – umělá tráva, 

popř. různě ozubené špachtle.  

5) Příprava podkladu  
Povrch musí být soudržný, zbavený prachu, případných nečistot a výkvětů solí. Vysprávky 

proveďte vápenocementovou maltou. Pokud vápenný povrch je již vyzrálý, tj. od aplikace 

uběhlo více než 6 – 8 týdnů, nebo povrch není vápenný nebo vápenocementový (např. 

sádrokarton, syntetický nátěr), je nutné provést penetrační nátěr. Komponenty dodá prodejce. 

Pokud vápenný nebo vápenocementový povrch není ještě vyzrálý, stačí večer před aplikací 

povrch řádně provlhčit. Zvlášť hladké a nesavé povrchy ošetřit jednou vrstvou primeru, pro 

zlepšení aplikace a přilnavosti.  

6) Zpracování a ředění  
Výrobek je tixotropní, po pečlivém promíchání vrtačkou celého obsahu obalu je připraven k 

použití po 24 hodinách.  

Na připravený podklad naneste vrstvu ISTINTA, dle požadovaného efektu vytvořte vzory, 

poté opět hladítkem odstraňte přebytečný materiál (ještě před uschnutím). Při aplikaci 

zůstávají na hladítku naschlé zbytky materiálu, které pečlivě odstraňujte, aby nezpůsobovaly 

defekty povrchu. Pokud potřebujete do výsledného efektu ještě zasáhnout, něco změnit nebo 

opravit, můžete dobu zpracovatelnosti prodloužit zvlhčením povrchu vodou z rozprašovače. 

Ochranu povrchu lze provést voskem nebo lakem (lepší odolnost proti zašpinění, vyšší 

omyvatelnost).  

7) Balení: nádoby o objemu 2, 8 a 24 kg  

8) Technické údaje  
ISTINTO neobsahuje žádná organická rozpouštědla, a tudíž produkt samotný ani jeho výpary 

nejsou hořlavé.  

Měrná hmotnost: 1,56 kg/litr  

pH po 30 dnech: 12,5  

9) Skladovací podmínky  
Skladovací teplota min + 5 °C, max + 40 °C  

Životnost v původním obalu 12 měsíců  

Skladovat v uzavřených původních obalech na větraném místě, chráněném před mrazem.  

Nevylévejte zbytky do kanalizace, povrchových vod nebo na zem.  

Prázdné obaly likvidovat podle předpisů.  



Materiál ISTINTO sám o sobě nepraská, rozhodně však neudrží jemné praskliny v podkladu, 

které se prokreslí do stěrky. V případě, že následně praskne podklad či stěna se praskliny 

objeví i ve stěrce ISINTO.  

Stěrka ISTINTO zatíží stěnu víc než malba, pokud není podklad soudružný, může materiál 

odpadnout.  

Firma Domus aurea a.s. v žádném případě neručí za kvalitu podkladních stěn či zdiva a 

nenese žádnou odpovědnost za vzniklé vlásečnicové či jiné trhliny, které se mohou objevit v 

důsledku strukturálního pohybu.  

Technologické postupy při aplikaci daného produktu uvedené v tomto technickém listu jsou 

výsledkem praktického  

ověřování materiálů výrobcem s cílem dosáhnout optimálního výsledku a zachování 

deklarovaných vlastností výrobku.  

Naše společnost nabízí odborné poradenství. Doporučujeme této služby využít, protože v 

případě nedodržení  

technologických postupů uvedených v technickém listě a volby nevhodného materiálu 

nepřebírá naše společnost  

žádnou zodpovědnost.  

Výrobce : Giorgio Graesan and Friends, Via Bergamo 24 - 20037, Paderno Dugnano (MI), 

Italy  

Dovozce : DOMUS AUREA a.s., Na Černém Vrchu 2179/5, 150 00 Praha 5 


