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DIAMENTO 

dekoračná štrukturálna farba  

 

§ trblietavý diamantový efekt 

§ 6 hotových farebných odtieňov 

§ vysoká vydatnosť 

§ odolnosť voči opakovanému mytiu 

 

      
 

 

 

DEKORAČNÝ EFEKT 
Efekt lesklých a trblietavých diamantov – ľahko 
aplikovateľná dekoračná farba, vďaka ktorej získa povrch 

efekt lesklého trblietania diamantového prachu s jemnou 
priestorovou štruktúrou. Náter spôsobí, že maľba zvýrazní v 
interiéri svoju krásu a ušľachtilosť. Interiér natretý farbou 
DIAMENTO  Vás prenese do sveta luxusu. 

 

Dostupná v 6 hotových farbách - Venus, Luna, Mars, Gold, 

Carbon a Cuprum. 

 

VLASTNOSTI 
Interiérová farba DIAMENTO sa vyrába na báze 
najkvalitnejšej disperzie s prímesou vybraných 
podporných prostriedkov a špeciálnych metalických 
plnív. 
 

Odoláva opakovanému mytiu. 
 

Hotová k použitiu – nemusí sa nijak upravovať. 
 

Ekologická, vodouriediteľná. 

 

Má vynikajúce aplikačné parametre. 

 

Doba zhotovenia efektu je veľmi krátka. 

 

Rýchloschnúca – schne v priebehu 2 hodín, miestnosť je 

možné prevádzkovať už po uplynutí 12 hodín. 

 

URČENIE 
 

Farba DIAMENTO slúži k dekoratívnej maľbe interiérových 
stien a stropov. Umožňuje nám naaranžovať moderný aj 
klasický interiér. 
Odporúča sa pre maľovanie  obývacích izieb a hál, chodieb 
v bytovej výstavbe. Je možné ju použiť tiež v reštauračných 
alebo konferenčných miestnostiach, vrátane hotelových 
chodieb. 

   

 
 

DRUHY OBJEKTOV 
MOŽNOSŤ 
POUŽITIA 

bytová výstavba + 

budovy občianskej vybavenosti, 
kancelárie, zdravotníctvo, školy 

+ 

obchody a služby + 

priemyselná výstavba + 

poľnohospodárske budovy + 

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, 
OSB alebo QSB dosiek 

+ 

papierové, vinylové tapety, tapety 
zo skleného vlákna 

+ 

silikátové maliarske nátery + 

silikónové maliarske nátery + 

akrylátové maliarske nátery + 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

Hustota cca 1,05-1,15 g/cm³ 

Viskozita 3000-4000 cP 

pH 7,0-8,0 

Teplota prípravy farby a 

podkladu a okolitá teplota v 
priebehu aplikácie a schnutia 

od +5 °C do +25 °C 

Relatívna vlhkosť v priebehu 
aplikácie a schnutia farby 

pod 80% 

Počet vrstiev 2 

Doba schnutia  cca 2 hodiny* 

Nanášanie 2 vrstvy po cca 3 hodinách* 

Celková doba schnutia 

(zahájenie prevádzkovania) 
po uplynutí cca 12 

hodín* 

* 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, 
- suchý,  
- čistý, tzn. zbavený prachu a starých maliarskych náterov a 
iných vrstiev, ktoré môžu znížiť priľnavosť farby – hlavne 

prachu, nečistôt, voskov alebo tukov,  
- rovný, bez prasklín, plošné nerovnosti je potrebné pred 
maľovaním opraviť, 
- farba podkladu by mala byť približne rovnaká, akú má efekt 
po maľovaní.  
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 

Malovať po vyzretí  
(2 týždne) 

staré, dobre priľnuté 
povrchy s vrstvou 

farby 

Odmastiť vodou s detergentom a 

nechať uschnúť 

Staré klihové nátery 
a iné vrstvy so 

slabou priľnavosťou 
k podkladu 

Dôkladne odstrániť 

Staré savé podklady Nepenetrovať napr. prípravkom 
PRIMER, a potom natrieť 
základnou farbou INITIUM 
COLOR. farbu DIAMENTO 

aplikovať po uschnutí 
základného náteru ( po 3-4 

hodinách) 

Zaplesnené miesta Vyčistiť a ošetriť preparátom 
ATLAS MYKOS PLUS alebo 

MYKOS č. 1 

 

Príprava farby 

Farba DIAMENTO je výrobkom k priamemu použitiu. Nesmie 
se riediť vodou. Pred maľovaním je potrebné nádobu 
s výrobkom starostlivo premiešať. 
 

 

Maľovanie 

Farbu nanášame krížovými pohybmi šnúrkovým valčekom. V 
priebehu aplikácie jemne vyhladzujeme vrstvu, aby bol 

povrch rovnomerný. Po zaschnutí prvej vrstvy je možné 
naniesť druhú vrstvu rovnakým spôsobom, aby sme zjemnili 
tieňovanie  a vytvorili jednotnejší efekt.  

 

SPOTREBA 
1 liter farby postačí priemerne k vymaľovaniu cca 10 m2, 

(jedna vrstva) v závislosti od savosti podkladu. 

 

BALENIE 
Plastové nádoby 1 l.  

 

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 
Uchovávajte mimo dosahu detí. 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.  
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-reakčná hmota 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. 
 

Farba má Hygienický atest PZH. 
 

Interiérová farba DIAMENTO: maximálny obsah LZO 

(VOC) vo výrobku ≤199 g/l, prípustný obsah LZO (VOC) 

200 g/l.  

 

Prepravujte a skladujte v hermeticky uzavretých 
originálnych a označených obaloch, na suchom a 
chladnom mieste.  Nevystavujte pôsobeniu vysokých 
teplôt (nad 30°C)  a mrazu – výrobok vystavený pôsobeniu 
okolitej teploty pod 0°C  nevratne stráca svoje úžitkové 
vlastnosti. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. 
Doba použiteľnosti farby je 24 mesiacov od dátumu výroby 
uvedeného na obale. 

 

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE 
Pred maľovaním sa odporúča vykonať skúšku na menej 
exponovanom mieste muriva, aby sme si vyskúšali prácu 
s farbou. 

 

Na maľovanie väčších povrchov používajte výrobky z 
jednej výrobnej šarže alebo zmiešajte obsah všetkých 
balení v jednej nádobe. 
Konečný efekt je závislý od spôsobu aplikovania a tiež 
osvetlenia miestnosti.  

 

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 

 


