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TABUĽOVÁ FARBA 
špeciálna interiérová farba  

 

▪ umožňuje maľovať kriedou na stene 

▪ efekt školskej tabule 

▪ čierna farba 

▪ vysoko vydatná 
 

     
 

 

 
 

VLASTNOSTI 
 
Čierna farba. 
 
Efekt školskej tabule - MAGNETICKÁ FARBA a TABUĽOVÁ 
FARBA sú výrobky, vďaka ktorým je možné získať efekt 
školskej tabule. Na povrchu zhotovenom  z týchto dvoch 
farieb môžete kresliť kriedou a používať malé magnetky. Je 
to vynikajúce riešenie najmä pre tieto interiérové priestory: 
- detské izby, školské, predškolské a družinové miestnosti, 
- kancelárske,  konferenčné a školiace miestnosti, kuchyne, 
- reštaurácie.  
 
Spĺňa bezpečnostnú normu pre hračky PN -EN-71-3 - 
migrácia špecifických prvkov.  
 
Vytvára tvrdy a omývateľný povrch, ktorý umožňuje 
opakované kreslenie a písanie poznámok.  
 
Umožňuje vytvoriť originálny a funkčný interiér – napr. 
nahradí nástenky pripevnené k stenám alebo stojace dosky, 
ktoré zaberajú miesto.  
 
Je odolná voči častému mytiu a utieraniu vlhkou 
handričkou alebo špongiou na odstránenie kriedy. 
 

 

 

URČENIE 
 
TABUĽOVÁ FARBA sa používa na maľovanie stien miestností 
v interiéroch budov.  

 

DRUHY OBJEKTOV MOŽNOSŤ POUŽITIA 

bytová výstavba + 

budovy občianskej vybavenosti, 
kancelárie, zdravotníctvo, školy 

+ 

priemyselná výstavba + 

poľnohospodárske budovy + 

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 + 

prvky na báze dreva + 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
Hustota 1,25-1,35 g/cm3 

Viskozita, mPas 20000-25000 

Obsah suchej hmoty 49-52 % 

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

od +5 °C do +30 °C 

Relatívna vlhkosť v priebehu práce 
a schnutia farby 

pod 80% 

Doba schnutia  (teplota 23 °C ± 2 
°C, pri relatávnej vlhkosti vzduchu 
55±5%) 

cca 30 minút 

Dotyková suchosť cca 30 minút 

Nanášanie ďalšej vrstvy po minimálne 2 hod.* 

Minimálna doba tvrdnutia a 
možnosť písať kriedou (prášková 
krieda) 

5 dní 

Celkový čas na použitie  28 dní 

spĺňa Normu PN EN 13300 trieda 1 

PN EN 81914 cyklov  vyššie 2000 

Lesk 85 2,5 

* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % 
vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby 
predlžujú. 
 

MAĽOVANIE 
 
Príprava podkladu 
Podklad by mal byť: 
- stabilný,  
- vzdušno-suchý,  
- čistý, tzn. neprašný a zbavený starých maliarskych 
náterov a iných vrstiev, ktoré môžu znížiť priľnavosť farby, 
hlavne prachu, špiny, vosku a tukov,  
- rovný, bez trhlín, nerovnosti opraviť pred maľovaním.  
Savé podklady ošetriť prípravkom PRIMER. 
 
 

 
 

Detailné požiadavky na prípravu podkladu 

Druh podkladu Pracovný postup 

čerstvé 
vápennocementové, 
cementové a sadrové 
omietky 

maľovať po vyzretí (1 týždeň 
na každý 1 cm hrúbky 
omietky)* 

Čerstvé betónové 
podklady 

maľovať po uplynutí cca 1 
mesiaca od zhotovenia  

staré, dobre priľnuté 
povrchy s vrstvou 
emulznej farby, 
sadrokartónové dosky 

odmastiť vodou 
s detergentom a nechať 
uschnúť, napenetrovať 
farbou INITIUM 

staré savé alebo prašné 
podklady 

napenetrovať prípravkom 
PRIMER alebo základným 
náterom INITIUM 

staré klihové nátery a iné 
vrstvy so slabou 
priľnavosťou k podkladu 

dôkladne odstrániť 

zaplesnené miesta 
vyčistiť a ošetriť prípravkom  
ATLAS MYKOS č. 1 

*za bežných podmienok, tzn. cca 20 °C a 55% vlhkosti – za 
iných podmienok  doba schnutia môže byť dlhšia. 
 
Príprava farby  
Farba sa dodáva pripravená na použitie. Nesmie sa 
kombinovať s inými materiálmi. Pred použitím je potrebné ju 
dôkladne premiešať, aby sa vyrovnala konzistencia.   
 
 
Maľovanie 
Farbu nanášame na pripravený a vyzretý podklad v tenkej a 
rovnomernej vrstve. Maľujeme valčekom alebo štetcom. 
Druhú vrstvu aplikujeme až po úplnom zaschnutí prvej vrstvy 
(po minimálne 2 hodinách, v závislosti od podkladu, teploty 
a relatívnej vlhkosti vzduchu) a zachovávame jeden smer 
aplikácie pre danú vrstvu farby. Farbu nanášame v minimálne 
2 vrstvách.  
Technologické prestávky musíme vopred naplánovať napr. v 
rohoch miestnosti a pod. Farbu nanášame nepretržitým 
spôsobom, vyhýbame sa pracovným prestávkam.  
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SPOTREBA 
 
Do 8-10 m²/ 1 l farby pre jednu vrstvu na hladkom povrchu. 
Spotreba závisí od: 
- štruktúry a savosti podkladu,  
- spôsobu prípravy podkladu,  
- skúsenosti realizátora,  
- počtu vrstiev,  
- aplikačnej metódy. 
 

BALENIE 
 
Plastové nádoby: 1 l. 

 

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 
 
Obsahuje post-reakčnú hmotu 5-chlór-2-methyl-2H-
izotiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Môže 
spôsobiť alergickú reakciu.  
Upozornenie! Pri postreku môžu vznikať nebezpečné 
dýchateľné kvapôčky. Nevdychujte sprej ani hmlu. 
Obsahuje biocídne látky: 
-tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hydroxymethyl) imidazo 
[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dión CAS:5395-50-6, 
- post-reakčnú hmotu 5-chlór-2-methyl-2H-izotiazol-3-
onu a 2-methyl-2H-izotiazol-3-onu CAS:55965-84-9. 
Postupujte v súlade s Kartou bezpečnostných údajov.  
Pri aplikácii používajte prostriedky ochrany dýchacích 
ciest, očí a rúk. 
 
Farba má Hygienický atest PZH. 
 
TABUĽOVÁ FARBA: maximálny obsah LZO (VOC) vo 
výrobku 199,9 g/l, prípustný obsah LZO (VOC) 200 g/l.  
 

Prepravujte a skladujte v riadne označených a hermeticky 
uzavretých originálnych obaloch. Uchovávajte na suchom a  
chladnom mieste. Chráňte pred vysokými teplotami (nad 30 
°C) a mrazom - výrobok mrzne a nenávratne stráca svoje 
úžitkové vlastnosti pri teplote pod 0 °C. Chráňte pred 
priamym slnečným žiarením. Doba použiteľnosti farby je 24 
mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale 

 

 

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE  
 
Miestnosť, v ktorej bol výrobok použitý, je možné 
prevádzkovať po vyvetraní a zániku charakteristického 
zápachu farby.  
 
Náradie očistite čistou vodou, ihneď po použití, skôr ako 
farba uschne.  
 
Na jeden povrch nanášajte farbu s rovnakým dátumom 
výroby. 
 
Maľovanie povrchov s rôznou štruktúrou môže spôsobiť 
efekt rôznych odtieňov farby.  
 
Pri odstraňovaní kriedy sa odporúča handričku často 
vyplachovať v čistej vode. Niektoré kriedy na trhu môžu 
vzhľadom na svoje zloženie zanechávať stopy na natretom 
povrchu. V takom prípade povrch ešte raz umyte vlhkou 
handričkou a potom povlak  utrite dosucha. Stopy po 
kriede by maly zmiznúť. Aby ste minimalizovali  biele 
smuhy, po umytí kriedy vlhkou špongiou/ 
handričkou,  utrite povlak dosucha.  
 
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 
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