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Efekt HRDZA 
dekoračný efekt 

(k dispozícii v jednej sade) 

 

▪ imitácia hrdze 

▪ ľahko sa nanáša 

▪ dobre pokrývajúca  

▪ uľahčuje čistenie 

      

 

 
 

 
 

DEKORAČNÝ EFEKT 
 
Moderný dekoratívny efekt. Vyznačuje sa metalickým 
leskom, smuhami a škvŕnami imitujúcimi hrdzavý 
plech. 

 

SÚČASTI SETU 
 
EFEKT HRDZA: 
- VÝROBOK 1 – PERLEŤOVÁ PATINA 3D – balenie 0,5 l 
- VÝROBOK 2 – PERLEŤOVÁ PATINA – balenie 0,5 l 
- nástroje potrebné pre zhotovenie dekorácie (špongia 2 ks, 
maliarska páska, maliarska fólia). 
Podrobné popisy a technické údaje výrobkov zahrnutých v 
súprave sú k dispozícii v Technických listoch týchto 
výrobkov. Výrobok č. 1 a výrobok č. 2 sú výrobne zafarbené, 
pripravené k použitiu. Pred prácou je potrebné ich 
starostlivo premiešať, aby sa vyrovnala konzistencia. 

 

 
PRÍPRAVA PODKLADU 

 
Podkladom pre efekt môžu byť: omietka, betón, kamenina, 
sadrokartónové dosky, drevotrieskové dosky a tiež všetky 
nosné podklady, po predbežnom očistení a príprave. Podklad 
by mal byť: dostatočne nosný, vyzretý, zbavený vrstiev, ktoré 
môžu znížiť priľnavosť výrobku, hlavne prachu, špiny, vápna, 
olejov, tukov, zvyškov farieb. 

 

Zhotovenie EFEKTU 
 
Pred prácou je potrebné si naplánovať poradie a spôsob 
nanášania vrstiev a skontrolovať finálny výsledok na malej 
vzorke! Odporúča sa, aby sa farba povrchu steny podobala 
farbe dekoračného efektu. 
 

 
 
VÝROBOK 1 nanášame pomocou špongie. Pre vytvorenie 
štruktúry pečiatkujeme povrch špongiou (s veľmými pórmi).  
Pracujeme po etapach, vyhýbame sa výraznym spojom. Potom 
striedavo, na niektore miesta nanášame VÝROBOK 2 špongiou 
a vytvárame smuhy, škvŕny, zatiečence napodobňujúce hrdzu 
(množstvo škvŕn/miest závisí od požadovaného finálneho 
efektu). 
V priebehu práce je možné vybraný výrobok pridať na mokrý 
povrch, v závislosti od očakávaného finálneho efektu. Všetko 
necháme úplne uschnúť. 

 

SPOTREBA 
 
Priemerná spotreba je: od 50 do 70 ml na 1 m2. Spotreba 
závisí od:  
- štruktúry a savosti podkladu,  
- spôsobu prípravy podkladu, 
- skúsenosti realizátora,  
- počtu vrstiev,  
- aplikačnej metódy. 

 

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE 
 
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: 2020-04-28 
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