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MAGNETICKÁ BARVA 
speciální interiérová barva 

 

▪ umožňuje připevnit magnety na stěnu 

▪ černá barva 

▪ velmi vydatná 
 

           
   SNADNÁ      INTERIÉR            APLIKACE  

APLIKACE                            HLADÍTKEM / VÁLEČKEM 
 
 

VLASTNOSTI 
 
Vytváří na povrchu stěny povlak s magnetickými 
vlastnostmi– umožňuje připevnit malé magnety, na kterých 
lze zavěsit plagáty, fotografie, obrázky, cestovní suvenýry, 
informační karty a pod. 
 
Není třeba  používat spojovací prostředky, které poškozují 
nebo špiní povrch – např.  samolepicí pásky, špendlíky, 
připínače, hřebíky. 
 
Povrch natřený magnetickou barvou lze dodatečně natřít 
vrchními krycími barvami např. latexovou barvou COLOR 
MATT.  
 
Efekt školní tabule – MAGNETICKÁ BARVA a TABULOVÁ 
BARVA jsou výrobky, díky kterým lze získat efekt školní 
tabule. Na povrchu z těchto dvou barev můžete kreslit 
křídou a používat malé magnetky. Je to vynikající řešení 
zejména pro tyto interiérové prostory: 
- dětské pokoje, školní, předškolní a družinové místností, 
- kancelářské,  konferenční a školící místnosti, kuchyně, 
- restaurace.  
 
Umožňuje vytvořit originální a funkční interiér.  
 
Černá barva. 
 

 

 

URČENÍ 
 
MAGNETICKÁ BARVA se používá na malování stěn místností 
v interiérech budov.  

 

DRUHY OBJEKTŮ MOŽNOST POUŽITÍ 

bytová výstavba + 

budovy občanské vybavenosti, 
kanceláře, zdravotnictví, školy 

+ 

průmyslová výstavba + 

zemědělské budovy + 

obchody a služby + 

silniční stavitelství + 

 

 

DRUHY PODKLADŮ MOŽNOST POUŽITÍ 

vápenocementové omítky, cementové 
omítky 

+ 

betonové podklady (monolitické nebo 
z prefabrikátů) 

+ 

neomítnuté zdivo z keramických, 
silikátových nebo pórobetonových 
tvárnic, z cihel 

+ 

sádrové omítky a stěrky + 

polymerové stěrky + 

podklady ze sádrokartonových desek, 
OSB desek 

+ 

papírové, vinylové tapety, tapety ze 
sklenného vlákna 

 

akrylátové malířské nátěry + 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
Hustota 2,2-2,5 g/cm3 

Viskozita, mPas 20000-25000 

Obsah suché hmoty 79-82 % 

Teplota přípravy barvy a podkladu a 
okolní teplota během aplikace 
a schnutí 

od +5 °C do +30 °C 

Relativní vlhkost během aplikace 
a schnutí barvy 

pod 80 % 

Doba schnutí  (teplota 23 °C ± 2 °C, 
při relativní vlhkosti vzduchu 
55±5%)  

cca 30 minut 

Doteková suchost cca 30 minut 

Nanášení další vrstvy  po 2 hod.* 

* Uvedené doby platí pro aplikační teploty cca 23 °C a 55 % 
vlhkosti; při nižší teplotě a zvýšené vlhkosti se uvedené doby 
prodlužují.  
 

VÝMALBA 
 
Příprava podkladu 
Podklad by měl být: 
- stabilní,  
- vzdušně-suchý,  
- čistý, tzn. bezprašný a zbavený starých malířských nátěrů 
a jiných vrstev, které mohou snížit přilnavost barvy, hlavně 
prachu, špíny, vosku a tuků,  
- rovný, bez trhlin,  
- nerovnosti opravit před natíráním.  Savé podklady ošetřit 
přípravkem PRIMER. 
 

 
Detailní požadavky na přípravu podkladu 

Druh podkladu Pracovní postup 

Čerstvé vápenocement-
ové, cementové a 
sádrové omítky 

natírat po vyzrání (1 týden na 
každý 1 cm tloušťky omítky)* 

Čerstvé betonové 
podklady 

natírat po uplynutí cca 1 
měsíce od zhotovení  

staré, dobře přilnuté 
povrchy s vrstvou 
emulzní barvy, 
sádrokartonové desky 

odmastit vodou se 
saponátem a nechat 
uschnout, napenetrovat 
základním nátěrem INITIUM 

staré savé nebo prašné 
podklady 

napenetrovat přípravkem 
PRIMER nebo základním 
nátěrem INITIUM 

staré klihové nátěry a jiné 
vrstvy se slabou 
přilnavostí k podkladu 

důkladně odstranit 

zaplesněná místa 
vyčistit a ošetřit přípravkem  
ATLAS MYKOS č. 1 

 

 
 
Příprava barvy  
Barva se dodává připravená na použití. Nesmí se kombinovat 
s jinými materiály. Před použitím je nutné ji důkladně 
promíchat, aby se vyrovnala konzistence.   
 
Aplikace 
Barvu nanášíme na připravený a vyzralý podklad v tenké a 
rovnoměrné vrstvě. Natíráme válečkem nebo štětcem. 
Druhou vrstvu aplikujeme až po úplném zaschnutí první vrstvy 
(po minimálně 2 hodinách, v závislosti na podkladu, teplotě 
a relativní vlhkosti vzduchu) a zachováváme jeden směr 
aplikace pro jednotlivé vrstvy barvy. Barvu nanášíme 
v minimálně 3 vrstvách. Čím více nanesených vrstev, tím lépe 
drží  magnety na povrchu. Více vrstev (4-5) se doporučuje, 
pokud chceme zavěsit (pomocí magnetů) papír vyšší gramáže 
nebo když chceme magnetickou barvu překrýt novými nátěry. 
Technologické přestávky musíme předem naplánovat např. v 
rozích místnosti a pod. Barvu nanášíme nepřetržitými pohyby, 
vyhýbáme se pracovním přestávkám.  
Po minimálně 6 hodinách můžeme na povrch MAGNETICKÉ 
BARVY nanést  vrchní akrylátovou nebo latexovou barvu nebo 
TABULOVOU BARVU. 
 

SPOTŘEBA 
 
Spotřeba barvy je: do 3,4 – 3,75 m²/ 0,75 l barvy na jednu 
vrstvu na hladkém povrchu. Spotřeba záleží na: 
- struktuře a savosti podkladu,  
- způsobu přípravy podkladu,  
- zkušenosti zhotovitele,  
- počtu vrstev,  
- způsobu aplikace. 
 

BALENÍ 
 
Plastové nádoby: 0,75 l. 

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje post-reakční 
hmotu 5-chlor-2-methyl-2H-izotiazol-3-onu a 2-methyl-
2H-izotiazol-3-onu (3:1). Může způsobit alergickou reakci.  
Obsahuje biocidní látky: 
-tetrahydro-1,3,4,6-
tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-
2,5(1H,3H)-dion CAS:5395-50-6, 
- post-reakční hmotu 5-chlor-2-methyl-2H-izotiazol-3-
onu a 2-methyl-2H-izotiazol-3-onu CAS:55965-84-9. 
Postupujte v souladu s Bezpečnostním listem. Při aplikaci 
používejte prostředky ochrany dýchacích cest, očí a rukou. 
 
Barva má Hygienický atest. 
 
MAGNETICKÁ BARVA: maximální obsah LZO (VOC) ve 
výrobku 139,9 g/l, přípustný obsah LZO (VOC) 140 g/l.  
 
Přepravujte a skladujte v řádně označených a hermeticky 
uzavřených originálních obalech. Uchovávejte na suchém 
a  chladném místě. Chraňte před vysokými teplotami (nad 
30 °C) a mrazem - výrobek mrzne a nevratně ztrácí své  
vlastnosti při teplotě pod 0 °C. Chraňte před přímým 
slunečním zářením. Doba použitelnosti barvy je 24 měsíců 
od data výroby uvedeného na obalu 
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DŮLEŽITÉ DODATEČNÉ INFORMACE  
 
Na jeden povrch nanášejte barvu se stejným datem 
výroby. 
 
Místnost, ve které byl výrobek použit, je možné používat 
po vyvětrání a zániku charakteristického zápachu barvy.  
 
Natírání povrchů s různou strukturou může způsobit efekt 
různých odstínů barvy.  
 
Chcete-li získat dokonale hladký povrch,  naneste poslední 
vrstvu a vyhlaďte ji  benátským hladítkem nebo povrch 
vyhlaďte po zaschnutí poslední vrstvy jemným smirkovým 
papírem. 
 
Nářadí očistěte čistou vodou, ihned po použití, dříve než 
barva uschne. 
 
Před použitím vrchního nátěru proveďte zkušební nátěr na 
malém, méně exponovaném povrchu. Účelem testu  je 
zjistit, zda zvolená vrchní barva neomezuje přitažlivost 
magnetů.   
 
Příliš těžké  magnety nebo příliš tenká vrstva barvy mohou 
způsobit, že upínací síla bude příliš slabá. 
 
Informace uvedené v Technickém listu jsou pouze 
základními pokyny pro používání výrobku a nezbavují 
uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly 
správné stavební praxe a bezpečnostními předpisy. 
Vydáním tohoto technického listu se všechny předchozí 
technické listy stávají neplatnými. Aktuální technická 
dokumentace k výrobku je k dispozici na www.fox-
dekorator.pl. 
 
Obsah technického listu jakož i označení a obchodní názvy 
v něm použité jsou majetkem společnosti Atlas Sp. z o.o. 
Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno. 
 
Datum aktualizace: 2020-09-21 
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