
 

 
 
 
 

 

 

 
 

DEKORAČNÝ LAK  
príprava povrchovej ochrany 

 

▪ chráni povrchy stien  

▪ ľahko aplikovateľný štetcom alebo hubou 

▪ odolný voči drhnutiu  

▪ dve varianty: farebná a bezfarebná  

▪ spĺňa ochrannú, oddeľovaciu a dekoračnú 

funkciu 

      

 

 
 

 

 

VLASTNOSTI 
 
DEKORAČNÝ LAK - vyrába sa na báze akrylát-styrénovej 
disperzie. 
 
DEKORAČNÝ LAK je k dispozícii v dvoch variantách: 
- bezfarebný 
- farebný – dostupný na vybraných predajných miestach. 
 
Hotový k použitiu – nevyžaduje dodatočnú prípravu. 
 
Ľahko aplikovateľný. 
 
Povrchový vzhľad je možný vo verzii mat, satén alebo perleť. 
 
Alkalický odolný. 
 

Vlastnosť  BEZFAREBNÁ 
VARIANTA 

FAREBNÁ 
VARIANTA 

farba 

transparentná 
(možnosť farbenia 
pigmentami FOX-

DEKORATOR) 

Kaselská krajina 
Mliečne kakao 
Slnečná žiara  

povrchová 
úprava 

perleť 
satén 
mat 

satén 

odolný proti 
mytiu  

+ + 

alkalicky 
odolný 

+ + 

ľahko 
aplikovateľný 

+ + 

 

 

URČENIE 
 
DEKORAČNÁ funkcia - DEKORAČNÝ LAK slúži k dekoračnému 
nanášaniu na omietku a interiérovú výmaľbu, hlavne v týchto 
miestach: steny, stropy v interiéroch budov. Používa sa hlavne 
pe zhotovenie viacfarebných stenových dekorácií . 
  
OCHRANNÁ funkcia - DEKORAČNÝ LAK je vrstva, ktorá chráni 
proti nečistotám. 
 
ODDEĽOVACIA funkcia – DEKORAČNÝ LAK (BEZFAREBNÁ 
VARIANTA) je oddeľovacia vrstva, ktorá sa používa pri  
zhotovení efektov vyžadujúcich predlakovanie. 

 
DRUHY OBJEKTOV MOŽNOSŤ POUŽITIA 

bytová výstavba + 

budovy občianskej vybavenosti, 
kancelárie, zdravotníctvo, školy 

+ 

priemyselná výstavba + 

poľnohospodárske budovy + 

obchody a služby + 

cestné staviteľstvo + 
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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 

+ 

papierové, vinylové tapety, tapety zo 
skleného vlákna 

+ 

silikátové maliarske nátery + 

silikónové maliarske nátery + 

akrylátové maliarske nátery + 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
Hustota ok 1,05 g/cm³ 

pH 7,0-9,0 

Teplota prípravy náteru a podkladu a 
okolitá teplota v priebehu aplikovania 
a schnutia 

od +5 °C do +30 °C 

Relatívna vlhkosť v priebehu aplikácie 
a schnutia 

pod 80% 

Počet vrstiev 1-2 

Doba schnutia – dotyková suchosť cca 2 hodiny* 

Nanášanie 2 vrstvy po cca 4 hodinách* 

Celková doba schnutia (zahájenie 
prevádzkovania) 

po cca 12 
hodinách* 

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

 
LAKOVANIE 

 
Príprava podkladu 
Podklad by mal byť: 
- stabilný, 
- suchý,  
- čistý, tzn. bezprašný a zbavený starých maliarskych náterov a 
iných vrstiev, ktoré môžu znížiť priľnavosť farby, hlavne prachu, 
nečistôt, vosku a tukov,  
- rovný, bez trhlín, nerovnosti opraviť pred maľovaním. 
 

 
Detailné požiadavky na prípravu podkladu pod vrstvu 
dekorácie 

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 (2 
týždne) 

staré, dobre priľnuté 
povrchy s vrstvou  farby 

odmastiť vodou so 
saponátom a nechať 
uschnúť 

staré klihové nátery a iné 
vrstvy so slabou 
priľnavosťou k podkladu 

dôkladne odstrániť 

staré savé podklady napenetrovať napr. 
preparátom PRIMER alebo 
ADHÉZNYM MOSTÍKOM 

zaplesnené miesta vyčistiť a ošetriť preparátom 
ATLAS MYKOS PLUS alebo 
ATLAS MYKOS č. 1 

 
Príprava laku 
DEKORAČNÝ LAK je výrobok hotový k použitiu (BEZFAREBNÚ 
VARIANTU je možné farbiť pigmentami FOX-DEKORATOR). V 
prípade potreby je možné lak riediť vodou v množstve 5-10 %. 
Pred prácou obsah nádoby starostlivo premiešajte. V prípade 
efektov, ktoré vyžadujú predlakovanie (oddeľovacia funkcia), 
DEKORAČNÝ LAK – BEZFAREBNÚ VARIANTU je potrebné 
nariediť vodou v pomere  1:1. 
 
Lakovanie  
Lakovať je možné v jednej alebo dvoch vrstvách. Podľa potreby 
môžeme použiť transparentný lak alebo lak zafarbený  
pigmentovými pastami v farebnom systéme  FOX-
DEKORATOR. Lak nanášame valčekom, štetcom alebo 
pomocou nástrojov určených na dekoráciu povrchu.   
V závislosti od druhu podkladu, po uschnutí prvej vrstvy (po cca 
4 hodinách) je možné naniesť druhú vrstvu. 
 
Lakovanie pomocou farebnej varianty  
Lakovanie musíme vykonať v dvoch vrstvách. 
I vrstva – náter DEKORAČNÝM LAKOM – BEZFAREBNÁ 
VARIANTA 
II vrstva – náter DEKORAČNÝM LAKOM – FAREBNÁ VARIANTA 
cca 4 hodiny po aplikácii prvej vrstvy. 
Lak nanášame valčekom, štetcom alebo pomocou nástrojov na 
dekoráciu povrchu. 

 
 

SPOTREBA 
 
Priemerná spotreba je 1 liter laku na cca 15 m2 (jedna vrstva). 
Spotreba závisí od štruktúry a savosti podkładu. 

 

BALENIE 
 
Plastové nádoby 1 l, 3 l. 



 

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 
 

Výrobok má Hygienický atest PZH. 
 
DEKORAČNÝ LAK  – Kategória  A/l/FW: maximálny obsah LZO vo 
výrobku nižší ako 200 g/l. Prípustný obsah LZO (VOC) 200 g/l. 

 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje post-reakčnú hmotu 
5-chlór-2-methyl-2H-izotiazol-3-onu a 2-methyl-2Hizotiazol-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-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. 
 

SKLADOVANIE A PREPRAVA 
 

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

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE  
 
Pred maľovaním sa odporúča vykonať test na malej ploche, aby 
ste sa mohli zoznámiť so spôsobom aplikácie.   
 
Na lakovanie väčších povrchov používajte výrobky z jednej 
výrobnej šarže alebo zmiešajte obsah všetkých balení v jednej 
nádobe. 
 
Výsledný efekt závisí od spôsobu aplikácie a osvetlenia v 
dekorovanej miestnosti. 
 
Náradie očistite vodou so saponátom  ihneď po použití, skôr ako 
omietka 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  
 
Obsah technického listu ako aj označenia a obchodné názvy v 
ňom použité sú majetkom spoločnosti Atlas Sp. z o.o. Ich 
neoprávnené použitie bude sankcionované. 
Dátum aktualizácie: 2021-03-01 
 
 


