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DEKORAČNÝ MACH 
dekoračná omietka 

▪ efekt prírodného machu 

▪ vysoká mechanická pevnosť 

▪ obsahuje sklenené mikrosféry 

▪ nevyžaduje impregnáciu 

 

            

 

        

 

 

 

EFEKT DEKORAČNÝ MACH 
 
Efekt umožňuje vytvoriť  individuálnu a jedinečnú stenu 
pokrytú machom. Vďaka starostlivo vybraným zložkám, jemne 
žiari a odráža svetlo, čím vytvára dojem rannej rosy na lesnom 
poraste. 
 
EFEKT je dostupný ako kompletný set výrobkov: 
- 1 VÝROBOK – DEKORAČNÝ MACH svetlozelenej farby 
- 2 VÝROBOK – DEKORAČNÝ MACH tmavozelenej farby 
- PIGMENT KONCENTRÁT 40 ml - tabuľka čokolády 
- ŠPONGIA 
 

VLASTNOSTI 
 
Osvetlený povrch zhotovený z DEKORAČNÉHO MACHU odráža 
svetlo a jemne iskrí.   
 
Výrobok na báze sklenených mikroguličiek - neobsahuje voľný, 
kryštalický, chemicky neviazaný oxid kremičitý SiO2 a 
nepredstavuje žiadne riziko pre pracovníkov a životné 
prostredie.   
 
Použitie sklenených mikrosfér ako plniva ponúka nasledujúce 
výhody: 
- umožňuje znížiť zmrašťovanie náteru pri schnutí, vďaka čomu 
je možné naniesť hrubšiu vrstvu, bez rizika jej praskania, 
- omietka nevyžaduje impregnáciu, 
- omietka má  vysokú mechanickú pevnosť (náraz), vďaka čomu 
sa používa vo veľkých objektoch, napr. hoteloch, 
- zlepšuje odolnosť voči UV žiareniu, 
- zlepšuje izolačné vlastnosti, 
- znižuje nasiakavosť,  
- možnosť použitia v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou. 
 
 
 
 
 
 

 

URČENIE 
 
DEKORAČNÝ MACH sa odporúča predovšetkým pre bytovú 
výstavbu, verejné budovy (kancelárie, servisné miesta, 
obchodné centrá). 

 
DRUHY OBJEKTOV  MOŽNOSŤ POUŽITIA 

bytová výstavba + 

budovy občianskej vybavenosti, 
kancelárie, školy 

+ 

obchody a služby + 

cestné staviteľstvo + 

 

DRUHY PODKLADOV MOŽNOSŤ POUŽITIA 

vápennocementové omietky, 
cementové omietky 

+ 

betónové podklady (monolitické alebo 
prefabrikované) 

+ 

neomietnuté murivo z keramických, 
silikátových tvárnic, tehál, pórobetónu 

+ 

sadrové omietky a stierky + 

polymérové stierky + 

podklady zo sadrokartonových dosiek, 
OSB dosiek 

+ 

akrylátové maliarske nátery + 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Hustota cca 1,7 kg/dm³ 

Pracovná teplota od +5°C do +30°C 

Počet vrstiev 2 i viac 

Nanášanie ďalšej vrstvy po  2-3 hodinách* 
(v závislosti od 
hrúbky vrstvy) 

Celková doba schnutia (zahájenie 
prevádzkovania) 

po cca  
24 hodinách* 

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

 
TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

Omietka DEKORAČNÝ MACH spĺňa požiadavky normy PN-EN 
15824:2017-07 - dekoračná omietka vodou riediteľná, pre 
použitie na vnútorných stenách, stĺpoch a priečkach.  
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MECH DEKORACYJNY (2020) 

Prehlásenie o vlastnostiach č. FOX 307/CPR 
EN 15824:2017 (PN-EN 15824:2017-07) 

Zamýšľané použitie: na vnútorné steny, stropy, stĺpy a 
priečky. 

Priľnavosť 0,3 MPa 

 

Zhotovenie EFEKTU 
 
Podklad by mal byť: 
dostatočne 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, 
rovný,  
očistený - zbavený vrstiev, ktoré môžu znížiť priľnavosť výrobku, 
hlavne prachu, nečistôt, vápna, olejov, tukov, zvyškov farieb a 
iných látok, 
ošetrený základným náterom – ADHÉZNY MOSTÍK  - keď má 
podklad nízku savosť alebo sa vyznačuje hladkým povrchom. 
Detailné požiadavky na prípravu podkladu 

Druh podkladu Pracovný postup 

Čerstvé 
vápennocementové 

omietky 

Omietať po vyzretí  
(3-4 týždne) 

Čerstvé betónové 
podklady  

Omietať po uplynutí cca  
1 mesiaca od zhotovenia 

Čerstvé sadrové 
omietky 

Omietať po vyzretí 
(2 týždne) 

Staré, dobre priľnuté 
povrchy s vrstvou 
akrylátovej alebo 

latexovej farby 

Ošetriť základným náterom 
napr. ADHÉZNYM MOSTÍKOM 

Staré klihové nátery a 
iné vrstvy so slabou 

priľnavosťou k podkladu 

Dôkladne odstrániť 

Staré savé podklady Ošetriť základným náterom 
napr. GRUNT PRIMER alebo 

ADHÉZNY MOSTÍK 

Zaplesnené miesta Očistiť a ošetriť prípravkom 
ATLAS MYKOS č. 1 alebo ATLAS 

MYKOS PLUS 

 
Príprava výrobku 
Výrobok je pripravený k použitiu. Pred omietaním je potrebné 
ho starostlivo premiešať, aby sa vyrovnala konzistencia. 
 
Zhotovenie EFEKTU 
Pred prácou je potrebné si naplánovať poradie a spôsob 
nanášania vrstiev a skontrolovať finálny výsledok na malej 
vzorke! Ak má stena intenzívny farebný odtieň, odporúčame, 
aby bola farba povrchu steny podobná farbe dekoračného 
efektu. Povrch steny napenetrovať zafarbeným ADHÉZNYM 
MOSTÍKOM - pigment koncentrát 40 ml tabuľka čokolády (je 
súčasťou setu). 
Krok 1.  Nanesieme Výrobok č.1 (DEKORAČNÝ MACH 
svetlozelenej farby) pomocou špongie. Miestami pridáme 
Výrobok č. 2 (DEKORAČNÝ MACH tmavozelenej farby). Povrch 
štrukturujeme (pečiatkujeme) špongiou (súčasť setu). 
Krok 2. Aby sme získali výraznejší povrch , môžeme operáciu po 
celom povrchu opakovať po približne 3 hodinách.  Pracujeme 
po etapách, vyhýbame sa výrazným spojom. 
Krok 3. V závislosti od požadovaného konečného výsledku je 
možné v niektorych miestach, striedavo pridať Výrobok č. 1 a 
Výrobok č. 2 pomocou špongie. Nechať úplne uschnúť. 

 

SPOTREBA 
 
Priemerná spotreba je: 
- DEKORAČNÝ MACH svetlozelenej farby cca 1,4 kg/m² (5 kg 
výrobku na cca 3,5 m² dekorácie),  
- DEKORAČNÝ MACH tmavozelenej farby cca 0,5 kg /m² (1,7 kg 
výrobku na cca 3,5 m² dekorácie).  
Spotreba závisí od štruktúry a savosti podkladu, spôsobu jeho 
pripravy, zamýšľaného dekoračného efektu, skúsenosti 
realizátora. 

 

BALENIE 
 
Set v nádobe: 
- 5 kg (DEKORAČNÝ MACH svetlozelenej farby) 
- 1,7 kg (DEKORAČNÝ MACH tmavozelenej farby) 
- PIGMENT KONCENTRÁT 40 ml - tabuľka čokolády 
- ŠPONGIA 
 

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE  
 
Pred omietaním sa odporúča vykonať test na malej ploche, aby 
ste sa mohli zoznámiť so spôsobom aplikácie.   
 
Na maľovanie väčších povrchov používajte výrobky z jednej 
výrobnej šarže alebo zmiešajte obsah všetkých balení (jednoho 
druhu) v jednej nádobe.  
 
Výsledný efekt závisí od spôsobu aplikácie a osvetlenia v 
dekorovanej miestnosti. 
 
Náradie očistite vodou  ihneď po použití, skôr ako omietka 
zaschne. 
 
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom. Obsahuje 
post-reakčnú hmotu 5-chlór-2-methyl-2H-izotiazol-3-onu a 2-
methyl-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Môže spôsobiť alergickú 
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reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si 
prečítajte etiketu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
Odstráňte obsah a nádobu do vhodne označených kontejnerov 
určených pre selektívny zber odpadov likvidovaných 
oprávnenou spoločnosťou.  
 
Obsahuje biocídne látky: 
- Terbutrín CAS: 886-50-0 
- 2 – oktyl -2H-izotiazol-3-on CAS: 26530-20-1 
- Pyritión zinočnatý CAS 13463-41-7 
- 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. 
 
Prepravujte a skladujte v riadne označených a hermeticky 
uzavretých originálnych obaloch. Uchovávajte v suchej, 
chladnej a dobre vetranej miestnosti. Chráňte pred priamym 
slnečným žiarením, zdrojmi tepla, horúcimi povrchmi a 
otvoreným ohňom. Teplota skladovania je od +5°C do +30°C. 
Chráňte pred mrazom. Premiešajte výrobok pred použitím. Za 
vyššie uvedených podmienok nie sú známe žiadne nepriaznivé 
interakcie.  Doba použiteľnosti je 12 mesiacov od dátumu 
výroby uvedeného na obale. 
 
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: 2020-04-29 
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