
 
 

 

 

 
 

DEKORAČNÝ BETÓN 
štrukturálna farba 

 

▪ minerálna 

▪ hotová k použitiu 

▪ na báze prírodného spojiva a prírodných plnív 

 

     
  

 

DEKORAČNÝ EFEKT 
 
Módny, umelecký náter ktorý je dokonalou 
dekoráciou moderných bytových a verejných 
interiérov. Dokonale ladí s kovom, sklom a surovým 
drevom. Vytvára vrstvu pripomínajúcu betón s 
hladkým povrchom. 

 

VLASTNOSTI 
 
DEKORAČNÝ BETÓN je moderná vápenná farba na báze 
prírodného spojiva a prírodných plnív. 
 
Hotová k použitiu. 
 
.Zaisťuje stenám priedyšnosť. 
 
Neobsahuje cement. 
 
Je trvalou povrchovou úpravou. 

 

URČENIE 
 
Farba DEKORAČNÝ BETÓN sa používa na vytváranie 
dekoratívnych efektov na stenách a stropoch v interiéroch 
budov. Umožňuje naaranžovať moderné aj klasické 
miestnosti,  
 
Odporúča sa hlavne pre bytovú výstavbu a verejné budovy 
(kancelárie, servisné miesta, obchodné centrá). 
 
.  

 
 

DRUHY OBJEKTOV MOŽNOSŤ POUŽITIA 

bytová výstavba + 

budovy občianskej vybavenosti, 
kancelárie, zdravotníctvo, školy 

+ 

obchody a služby + 

cestné staviteľstvo + 

 
 

DRUHY PODKLADOV 
MOŽNOSŤ 
POUŽITIA 

vápennocementové omietky, 
cementové omietky 

+ 

betónové podklady (monolitické alebo 
prefabrikované) 

+ 

neomietnuté murivo, z keramických, 
silikátových alebo pórobetónových 
tvárnic, z tehál 

+ 

sadrové omietky a stierky + 

polymérové stierky + 

podklady zo sadrokartónových dosiek, 
OSB dosiek 

+ 

akrylátové maliarske nátery + 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
Teplota prípravy farby a 
podkladu a okolitá teplota v 
priebehu aplikácie a schnutia 

od +5 °C do +30 °C 

Relatívna vlhkosť v priebehu 
aplikácie a schnutia farby 

pod  80% 

Počet vrstiev 2 

Doba schnutia 
dotyková suchosť po cca 
12 hodinách* 

Nanášanie druhej vrstvy po  12-24 hodinách* 

Celková doba schnutia 
(zahájenie prevádzkovania) 

cca 24 hodiny* 

* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % 
vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené 
doby predlžujú.  
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TECHNICKÉ POŽIADAVKY 
 
Výrobok spĺňa požiadavky normy PN-EN 13300:2002 

 

MAĽOVANIE 
 
Príprava podkladu 
Podklad by mal byť: 
dostatocčne nosný, 
vyzretý do vzdušno suchého stavu – predpokladá sa, že 
doba zretia podkladov je (za bežných podmienok, tzn. cca 
20 °C teploty a  55 % vlhkosti, za iných podmienok doba 
schnutia môže byť dlhšia): 
- pre sadrové, cementové a  vápennocementové omietky 
– min. 1 týždeň na každý cm hrúbky, 
- pre betónové steny a stropy – najmenej 28 dní, 
úplne suchý, 
rovný, 
čistý  - zbavený vrstiev, ktoré môžu znížiť priľnavosť 
výrobku, hlavne prachu, špiny, vápna, olejov, tukov, 
zvyškov farieb a iných látok, 
napenetrovaný – ADHÉZNY MOSTÍK – keď má podklad 
nízku savosť alebo sa vyznačuje hladkým povrchom.  

 
Detailné požiadavky na prípravu podkladu 

Druh podkladu Pracovný postup 

čerstvé 
vápennocementové 
omietky 

maľovať po vyzretí  
( 3 – 4 týždne) 
 

Čerstvé betónové 
podklady 

maľovať po uplynutí  
cca 1 mesiaca od zhotovenia  

čerstvé sadrové omietky 
maľovať po vyzretí 
(minimálne 2 týždne) 

staré, dobre priľnuté 
povrchy s vrstvou 
akrylátovej alebo 
latexovej farby 

bez penetrácie – odmastiť 
vodou s detergentom a 
nechať uschnúť 

staré klihové nátery a iné 
vrstvy so slabou 
priľnavosťou k podkladu 

dôkladne odstrániť 

zaplesnené miesta 
očistiť a ošetriť prípravkom 
ATLAS MYKOS č. 1 

 
 
Príprava výrobku 
Výrobok je hotový k použitiu. Pred použitím je potrebné ho 
starostlivo premiešať, aby sa vyrovnala konzistencia.  Je 
možné pridať  5 % vody.  
 
Farbenie 
Farebne definovaný výrobok.  Farebný odtieň je možné 
zmeniť pri použití pigmentu koncentrátu z tubkového 
systému farbenia FOX DEKORATOR. 
 
Maľovanie 
Pred prácou je potrebné naplánovať poradie a spôsob 
nanášania vrstiev a overiť finálny efekt na malej vzorke! 
Štrukturálnu farbu DEKORAČNÝ BETÓN nanášame valčekom 
na obmedzený povrch (cca 1 m²) a vyhladíme na hrúbku zrna 
pomocou hladítka, dokiaľ je povrch vhodne mokrý  
a náchylný na deformácie. Rovnakým spôsobom nanášame a 
rozotierame ďalšie časti dekorovaného povrchu, kým nebude 
úplne pokrytý. Pred nanesením druhej vrstvy farby, jemne 

navlhčíme vodou celý dekorovaný povrch. Druhú vrstvu 
nanášame na celý dekorovaný povrch. V dobe schnutia farbu 
vyhladzujeme plochým okrajom hladítka. Pri vyhladzovaní sa 
póry uzavrú a povrch získa charakteristickú hladkosť. 
Jednotlivé trhliny a jamky   
na povrchu pridávajú pôvab celému betónovému povrchu.   
Pri práci musíme dbať na to, aby bolo hladítko dokonale 
čisté.  
 
Ochrana 
Na ochranu povrchu používame DEKORAČNÝ LAK FOX 
DEKORATOR SATÉN. Lak aplikujeme mäkkým štetcom alebo 
kŕdeľ aplikátorom, jemnými krížovými pohybmi. Dekorovaný 
povrch spevní už jedna vrstva laku.  
V závislostí od miesta určenia a očakávaného efektu (napr.: 
výrazná drsnosť finálnej vrstvy dekorácie) môže byť potrebné 
aplikovať viac  vrstiev laku. Dekoratívny efekt závisí hlavne od 
kreativity realizátora, ako aj stavu podkladu a hrúbky 
aplikovaných vrstiev.  
 

SPOTREBA 
 
Priemerná spotreba je 0,9 kg/m² (na hotové - 2 vrstvy).  
.  Spotreba závisí od: 
- štruktúry a savosti podkladu,  
- spôsobu prípravy podkladu,  
- skúsenosti realizátora,  
- počtu vrstiev,  
- aplikačnej metódy. 
 

 

BALENIE 
 
Plastové nádoby: 4 kg.  

 

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 
 
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Dráždí kožu. 
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Uchovávajte mimo 
dosahu detí. Používajte ochranné rukavice, ochranný 
odev, ochranu očí, ochranu tváre. Pri styku s pokožkou 
(alebo  vlasmi) okamžite odstráňte (vyzlečte) všetok 
kontaminovaný odev. Opláchnite kožu prúdom vody  
(osprchujte). Pri podráždení kože alebo vyrážke, 
vyhľadajte lekársku pomoc/ lekársku starostlivosť. Pri 
vniknutí do očí opatrne vyplachujte vodou niekoľko minút. 
Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a  je možné ich 
ľahko odstrániť. Pokračujte vo vyplachovaní. Postupujte v 
súlade s Kartou bezpečnostných údajov.  
 
Farba má  Hygienický atest PZH. 
 
Maximálny obsah LZO vo výrobku nižší ako 29,9 g/l. 
Prípustný obsah  LZO 30 g/l. Kategória A/a/FW. 
 
Prepravujte a skladujte v uzavretých originálnych a 
označených obaloch. Skladujte na suchom mieste, 
najlepšie na paletách. Chráňte pred priamym slnečným 
žiarením. Uchovávajte v suchej, chladnej a dobre vetranej 
miestnosti,, mimo dosahu nekompatibilných materiálov 
(pozri Kartu bezpečnostných údajov oddiel 10), nápojov a 
potravín. Za vyššie uvedených podmienok nie sú známe 
žiadne nepriaznivé interakcie. Doba použiteľnosti výrobku 
je: 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 
 

 

 



DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE 
 
Na povrchu nanesenej farby sa môžu objaviť malé biele 
hrudky. Je to prirodzený jav, ktorý nemá vplyv na pevnosť 
omietky. Hrudky je možné ľahko odstrániť, pokiaľ omietka 
nie je zavädnutá.  
 
Vzhľadom na veľkú rozmanitosť podkladov a aplikačných 
podmienok sa odporúča pred začatím práce pripraviť 
skúšobnú dosku, aby sme na nej  mohli skontrolovať 
farebný odtieň a spôsob aplikácie.   

 
 
Na maľovanie väčších povrchov používajte výrobky z 
jednej výrobnej  šarže. 
 
Náradie očistite vodou s detergentom ihneď po použití, 
skôr ako farba zaschne.  
 
Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými 
pokynmi pre používanie výrobku a nezbavujú užívateľa 
povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej 
stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním 
tohto technického listu sa všetky predchádzajúce 
technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická 
dokumentácia k výrobku je k dispozícii na www.fox-
dekorator.pl. 
Dátum aktualizácie: 2020-09-21 
 

 

http://www.fox-dekorator.pl/
http://www.fox-dekorator.pl/

