
 

 

 

 

 
 

INITIUM COLOR 
základní nátěr 

 

▪ eliminuje rozdíly ve struktuře a barvě podkladu 

▪ vyrovnává savost podkladu 

▪ zvýšuje přilnavost dalších vrstev. 

     

 
     SNADNÁ           INTERIÉR     APLIKACE  

    APLIKACE                            ŠTĚTCEM/VÁLEČKEM 

 

VLASTNOSTI 
 
Základní nátěr INITIUM COLOR se  vyrábí na bázi  akrylátového 
pojiva s přídavkem nejkvalitnějších plniv a chemických přísad.  
 
Vyrábí se v šedé barvě. 
 
Sjednocuje a vyrovnává strukturu a barvu podkladu. 
 
Zlepšuje krytí, znižuje spotřebu a usnadňuje aplikaci vrchních 
a dekoračních barev. 
 

URČENÍ 
 
Základní nátěr INITIUM COLOR se používá na zhotovení 
podkladové vrstvy na stěnách a stropech 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 + 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
Hustota  cca 1,4 kg/dm3 

Viskozita 
7000-10000cP 

viskozimetr Brookfield  

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

od +5 °C do +25 °C 

Relativní vlhkost během 
aplikace a schnutí 

nižší než 80% 

Počet vrstev 1-2 

Doba schnutí do stupně 3 
(teplota. 23 °C ± 2 °C, při 
relativní vlhkosti vzduchu 
55±5%) 

cca 2 h 
dle PN-C-81519:1979 

Aplikace finální vrstvy po minimálně 2 h* 

* Uvedené doby platí pro aplikační teploty cca 23 °C a 55 % vlhkosti; 
při nižší teplotě a zvýšené vlhkosti se uvedené doby prodlužují. 
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VÝMALBA 
 
Príprava podkladu 
Podklad by měl být: 
- stabilní, 
- vzdušně suchý,  
- čistý, tzn. bezprašný a zbavený starých malířských nátěrů a 
také jiných vrstev, které mohou snížit přilnavost barvy, hlavně  
prachu, špíny, vosku a tuků,  
- rovný, bez trhlin, nerovnosti opravit před malováním;  
- napenetrovaný -  velmi nasákavé, savé nebo prašné podklady 
napenetrovat emulzí PRIMER; na nesavé podklady, jako např. 
sádrokartonové desky nebo povrchy natřené emulzní barvou, 
je možné  nanést INITIUM COLOR bez potřeby penetrace.  
 
Detailní požadavky na přípravu podkladu  

Druh podkladu Pracovní postup 

čerstvé vápenocementové 
omítky 

natírat po vyzrání (1 týden 
na každý 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 

staré klihové nátěry a jiné 
vrstvy se slabou přilnavostí 
k podkladu 

důkladně odstranit 

staré savé nebo prašné 
podklady 

bez detailních požadavků 

zaplesněná místa vyčistit a ošetřit preparátem  
ATLAS MYKOS č. 1 

tapety Experimentálně 
zkontrolovat kvalitu spojení 
tapety s podkładem. 
Natírání tapet, které špatně 
přilnou k podkladu, může 
způsobit vzduchpvé bubliny 

 
Příprava barvy 
Barva se dodává připravená na použití. Nesmí se kombinovat s 
jinými materiály. Před použitím je nutné ji důkladně promíchat 
nízkoobrátkovou vrtačkou s míchacím nástavcem na barvy, 
aby se vyrovnala konzistence.  V případě strojní aplikace, je 
možné barvu naředit čistou vodou, maximálně do  10 %.  
 
Aplikace 
Barvu nanášíme na připravený podklad v tenké a rovnoměrné 
vrstvě.  Natíráme válečkem, štětcem nebo metódou postřiku. 
V závislosti na savosti a struktuře podkladu natíráme jednou 
nebo dvakrát. Druhou vrstvu barvy nanášíme po úplnem 
uschnutí první vrstvy. Vrchní nátěr můžeme začít po cca 2 
hodinách, pokud je základní nátěr dostatečně suchý. 
 
Údaje pro stroj GRACO CED StMax II 595 

Tryska Filtry Tlak Příprava materiálu 

PAA521 60 mesh 220 barů bez ředění 

PAA521 60 mesh 220 barů ředění s 5 % vody 

 

SPOTŘEBA 
 
Spotřeba barvy je do 9 m² z 1 litru pro jednu vrstvu barvy na 
hladkém povrchu.  Spotřeba záleží na: 
- struktuře a savosti podkladu,  
- způsobu přípravy podkladu,  

- zkušenosti zhotovitele,  
- počtu vrstev,  
- způsobu aplikace. 

 

BALENÍ 
 
Plastové nádoby: 1 l, 3 l. 
 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
 

Výrobek má Hygienický atest PZH. 
 
Barva INITIUM COLOR: maximální obsah LZO (VOC)  
ve výrobku  nižší než 29,9 g/l, přípustný obsah LZO (VOC) 30 
g/l. 
 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje směs 5-chlor-2-
methyl-2H-izotiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izotiazol-3-onu (3:1). 
Může způsobit alergickou reakci. Upozornění!  
Při postřiku mohou vzniknout nebezpečné dýchatelné kapičky. 
Nevdechujte sprej ani mlhu. 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.  
 

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA 
 

Přepravujte a skladujte v řádně označených a hermeticky 
uzavřených originálních obalech. Uchovávejte na suchém,  
chladném a dobře větraném místě.  Chraňte před přímým 
slunečním zářením, tepelnými zdroji, horkými povrchy a 
otevřeným ohněm.  Teplota skladování: od +5 °C do +30 °C. 
Chraňte před mrazem. Před použitím výrobek promíchejte. Za 
výše uvedených podmínek nejsou známy žádné nepříznivé 
interakce. Doba použitelnosti za výše uvedených podmínek  je 
24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. 
 

 

DŮLEŽITÉ DODATEČNÉ INFORMACE 
 
Během malířských prací a po nich, místnosti větrejte, dokud 
nezmizí charakteristický zápach. 
 
Nářadí očistěte čistou vodou ihned po použití, dříve než barva 
zaschne. 
 
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: 2021-06-22 
 
 

http://www.fox-dekorator.pl/
http://www.fox-dekorator.pl/

