
 

 

 

 

 
 

PERLEŤOVÝ RELIÉF 
tenkovrstvá hmota 

 

▪ perleťový efekt s optickou prostorovou hloubkou 

▪ strukturální barva 

▪ polotransparentní 

▪ 7 hotových barevných odstínů 

 

               

 

     SNADNÁ               INTERIÉR         APLIKACE              POLOTRANS- 
   APLIKACE                                           HLADÍTKEM             PARENTNÍ 

 
 

VLASTNOSTI 
 
PERLEŤOVÝ RELIÉF je snadno použitelná interiérová, 
poloprůhledná strukturální barva pro tenkovrstvé dekorace. 
Vhodná hlavně pro zhotovení efektu perleťové hloubky s 
průnikem mnoha barev. Vytváří exkluzivní perleťový 
dekorativní povrch, který připomíná antické techniky 

výmalby. Působí dojmem perleťového leštěného mramoru.  
 
Vyrábí se v 7 hotových barevných odstínech (Gold, Silver, 
Grey, White, Cuprum, Brown, Green (výrobek v barevných 
odstínech White a  Gold lze zabarvit s použitím pigmentů 
z tubkového tónovacího systému FOX DEKORATOR). 
 
PERLEŤOVÝ RELIÉF je vodou ředitelná akrylátová hmota na 
bázi nejkvalitnějších disperzí s příměsí speciálně vybraných 
plniv. 
 
K okamžitému použití – nevyžaduje žádnou přípravu. 
 
Vytváří trvanlivou finální vrstvu. 
 
Odolává opakovanému mytí.  
 

Ekologická a vodou ředitelná. 
 
Rychleschnoucí – schne během cca 2 hodin. 
 

 

URČENÍ 
 
PERLEŤOVÝ RELIÉF slouží k dekorativní výmalbě interiérových 
stěn nebo stropů. 
 
Velmi dobře se hodí pro malování bytových místností, 
obývacích pokojů a hal, chodeb v bytové výstavbě. Lze ji použít 
i v restauračních nebo konferenčních místnostech, včetně 
hotelových chodeb. 

 

DRUHY OBJEKTŮ MOŽNOST POUŽITÍ 

bytová výstavba + 

 budovy občanské vybavenosti, 
kanceláře, školy, zdravotnictví 

+ 

obchody a služby + 

silniční stavitelství + 

 

DRUHY PODKLADŮ MOŽNOST POUŽITÍ 

vápenocementové omítky, cementové 
omítky 

+ 

betonové podklady (monolitické nebo 
z prefabrikátů) 

+ 

sádrové omítky a stěrky + 

polymerové stěrky + 

podklady ze sádrokartonových, OSB 
nebo QSB desek 

+ 

akrylátové malířské nátěry + 

 

 

D
EK

O
R

A
TI

V
N

Í O
M

ÍT
KY

 



 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
PERLEŤOVÝ RELIÉF – dekorační barva vyhovuje požadavkům 

normy PN-EN 13300:2002.  

 
Hustota cca 1,25 kg/dm³ 

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

od +5 °C do +30 °C 

Relativní vlhkost během 
aplikace a schnutí 

Pod 80% 

Počet vrstev 1 - 2 

Doba schnutí  Doteková suchost po cca 2 
hodinách* 

Nanášení další vrstvy po uplynutí 3 hodin* 

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

ZHOTOVENÍ EFEKTU 
 
Podklad 
Podklad by měl být: 
- stabilní, dostatečně nosný, vyzralý do vzdušně suchého stavu, 
- čistý, tzn zbavený prachu a starých malířských nátěrů a jiných 
vrstev, které mohou snížit přilnavost barvy – hlavně prachu, 
nečistot, vosků nebo tuků,  
- rovný, bez prasklin, plošné nerovnosti je nutné opravit před 
malováním, 
- barva podkladu by měla být přibližně stejná, jakou má efekt po 
natření. Doporučuje se použít základní nátěr INITIUM KOLOR. 
 
Detailní požadavky na přípravu podkladu 

Druh podkladu Pracovní postup 

čerstvé 
vápenocementové 
omítky 

natírat po vyzrání (3-4 
týdny*) 

čerstvé betonové 
podklady 

natírat po cca 1 měsíci od 
zhotovení 

čerstvé sádrové omítky natírat po vyzrání (2 týdny*) 

staré, dobře přilnuté 
povrchy s vrstvou 
akrylátové nebo latexové 
barvy 

bez penetrace – barvu 
odmastit vodou se 
saponátem a nechat 
uschnout. 

staré klihové nátěry a jiné 
vrstvy se slabou 
přilnavostí k podkladu 

důkladně odstranit 

staré savé podklady napenetrovat např. 
preparátem PRIMER, a 
následně natřít základním 
nátěrem INITIUM COLOR. 

Zaplesněná místa vyčistit a ošetřit preparátem 
ATLAS MYKOS č. 1 

*za běžných podmínek, tzn teplotě cca 20 °C a 55 % vlhkosti 
(za jiných podmínkek se mohou doby schnutí prodloužit) 
 

 
Příprava výrobku 
Výrobek je k přímému použití. Nesmí se ředit vodou. Před 
aplikací je nutné nádobu s výrobkem pečlivě promíchat aby se 
vyrovnala konzistence. 
 
Barvení 
Barevně definovaný výrobek. 
 
Nanášení 
Před aplikací  musíme naplánovat pořadí a způsob nanášení 
jednotlivých vrstev a ověřit finální efekt na malém vzorku!  
PERLEŤOVÝ RELIÉF nanášíme v 1-2 vrstvách pomocí plastového 
hladítka. Při nanášení první vrstvy vytvoříme „vzor”, který se 
projeví jako efekt při vyhlazování finální vrstvy. Pokud je 
potřeba nanést další vrstvy PERLEŤOVÉHO RELIÉFU, naneseme 
je po úplném uschnutí předchozí vrstvy. Tímto způsobem 
dokončíme práci na celém povrchu. 

 
 

SPOTŘEBA 
 
Průměrná spotřeba je 0,125 kg/m² (1 kg výrobku postačí na 
cca 8 m2 dekorace – pro jednu vrstvu). Spotřeba záleží na:  
- struktuře a savosti podkladu, 
- zvoleném způsobu jeho přípravy, 
- zamýšleném finálním dekorativním efektu, 
- zkušenosti zhotovitele, 
- počtu vrstev 
- zvoleném způsobu aplikace. 

 

BALENÍ 
 
Plastové nádoby 1 kg a 4 kg. 
 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
 

Maximální obsah LZO (VOC) ve výrobku ≤ 199,9 g/l, přípustný 
obsah  LZO (VOC) 200 g/l – Dekorační barvy. 
 
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. 
 

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA 
 
Přepravujte a skladujte v hermeticky uzavřených originálních a 
označených obalech. Uchovávejte na suchém a chladném 
místě,  nevystavujte působení vysokých teplot (nad 30°C)   
a mrazu – výrobek vystavený působení okolní teploty pod 0°C 
nevratně ztrácí své vlastnosti. Chraňte před přímým slunečním 
zářením. Nekompatibilní materiály: netýká se. Doba 
použitelnosti barvy je 24 měsíců od data výroby uvedeného na 
obalu. 
 
 



 

DŮLEŽITÉ DODATEČNÉ INFORMACE  

 
Nekvalitní benátské hladítka mohou zanechat tmavší místa na 
ošetřované ploše.  
 
Na natírání větších povrchů používejte výrobky z jedné výrobní 
šarže nebo smíchejte obsah všech balení v jedné nádobě. 

 
Konečný efekt je závislý na způsobu aplikace a také na osvětlení 
místnosti.  
 
Nářadí umyjte vodou se saponátem 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: 2021-03-29 
 

 


