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PERLEŤOVÝ ZEN 
strukturální interiérová barva 

▪ strukturální efekt v perleťových barevných 

odstínech 

▪ jednovrstvá, dekorační barva 

▪ 9 hotových barevných odstínů 

▪ perleťový lesk 

▪ odolná povrchová úprava 

             

 
     INTERIÉR             SNADNÁ          APLIKACE        JEDNA VRSTVA                

                                 APLIKACE         ŠTĚTCEM                                           

 
 

DEKORATIVNÍ EFEKT  
 
Barva PERLEŤOVÝ ZEN je zrnitou, poloprůhlednou interiérovou 
perleťovou barvou, která je určená pre dekorační nátěry 
interiérových stěn a stropů. Snadno aplikovatelná dekorační 
barva vytváří efekt perleťové hloubky s jemně rozevlátým 
pískem. Přidává natřeným stěnám punc šlechetnosti a krásy. 
Vyznačuje se schopností maskovat nerovnosti podkladu. Vyrábí 
se v 9 hotových barevných odstínech – kokosový krém, přírodní 
len, lazurová laguna, sluneční záře, bretaňská modrá, malinový 
sorbet, grafitová šedá, kaselianská země, tabulka čokolády. 
 

VLASTNOSTI BARVY 
 
Barva PERLEŤOVÝ ZEN se vyrábí na bázi akrylstyrénové disperze 
s příměsí perleťových pigmentů a pečlivě vybraných 
strukturálních přísad 
 
 
K přímému použití. 
Krycí – jednovrstvá. 
 
Odolává mytí.  
 
Ekologická, vodou ředitelná. 
 
Vynikající aplikační parametry. 
 
Velmi krátká doba pro vytvoření efektu. 
 
Rychleschnoucí - schne během cca 2 hodin a místnosti lze 
používat po 12 hodinách. 
 

URČENÍ 
 
PERLEŤOVÝ ZEN slouží k vytváření dekorativních efektů na 
stěnách a stropech v interiérech budov. 
 
 

 
 
Doporučuje se především pro bytovou výstavbu, veřejné 
budovy (kanceláře, provozovny služeb a obchodní centra). 

 

DRUHY OBJEKTŮ MOŽNOST POUŽITÍ 

bytová výstavba + 

budovy občanské vybavenosti, 
kanceláře, školy 

+ 

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, OSB 
nebo QSB desek 

+ 

Akrylátové malířské nátěry + 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
Hustota cca 1,1 kg/dm3 

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

od +5 °C -  +25 °C 

Počet vrstev 1 

Doba schnutí doteková suchost 
po cca 2 

hodinách* 
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Celková doba schnutí (začátek 
provozování) 

po  12 hodinách * 

Ředidlo Nedoporučuje se 
barvu ředit 

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

Zhotovení EFEKTU 
 
Příprava podkladu 
Podklad by měl být: 
- stabilní, 
- suchý,  
- čistý, zbavený prachu a starých malířských nátěrů a jiných 
vrstev, které mohou snížit přilnavost barvy – hlavně prachu, 
nečistot, vosků nebo tuků,  
- rovný, bez trhlin (plošné nerovnosti je nutné před malováním 
opravit), 
- ošetřený základním nátěrem 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 uplynutí cca 1 
měsíce od zhotovení 

Čerstvé sádrové omítky Natírat po vyzrání (2 týdny) 

Staré, dobře přilnuté 
povrchy s vrstvou 
akrylátové nebo latexové 
barvy 

Bez penetrace - 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. 
penetračním preparátem 
PRIMER, a následně natřít 
základním nátěrem  INITIUM 
COLOR. 

Zaplesněná místa Vyčistit a ošetřit preparátem 
ATLAS MYKOS č. 1 

 
Příprava výrobku 
Barva je výrobkem k přímému použití. Nesmí se ředit vodou. 
Před malováním je nutné nádobu s výrobkem pečlivě promíchat 
pro vyrovnání konzistence. 
 
Barvení 
Barevně definovaný výrobek. 
 
Aplikace barvy 
Pracujeme postupně – první fází je natření povrchu o ploše 1 m². 
Barvu nanášíme pomocí štětce v jedné vrstvě. Po přibližně 2 
minutách lze začít povrch modelovat. Upozornění: povrch je 
možné modelovat pouze po dobu 15 minut. Barvu modelujeme 
suchým, širokým štětcem (cca 14 cm), s krátkým a měkkým 
vlasem. V závislosti na finálním efektu, jaký chceme dosáhnout, 
pohybujeme štětcem souběžnými, šikmými, kruhovými nebo 
křížovými pohyby. Výsledný efekt záleží na použitém nářadí a 
kreativitě zhotovitele dekorace.   

 

SPOTŘEBA 
 
Průměrná spotřeba je 0,14 l/m² na 1 vrstvu (1 l výrobku na cca 
7 m2 dekorace).  
Spotřeba záleží na:  
- struktuře a savosti podkladu, 
- způsobu jeho přípravy, 
- zamýšleném finálním dekorativním efektu, 
- zkušenosti zhotovitele, 
- zvoleném způsobu aplikace. 

 

BALENÍ 
 
Plastové nádoby: 1 l 
 

DŮLEŽITÉ DODATEČNÉ INFORMACE  

 
Vzhledem k velké rozmanitosti podkladů a aplikačních 
podmínek, doporučuje se před prací připravit zkušební desku, na 
niž si vyzkoušíme způsob nanášení.  
 
Na jeden povrch nanášejte barvu se stejným datem výroby. 
 
Nářadí očistěte vodou, ihned po použití.  
 
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.  
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.  
 
Přepravujte a skladujte v řádně označených a hermeticky 
uzavřených originálních obalech. Uchovávejte na chladném, 
suchém, 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 je 24 měsíců od data výroby 
uvedeného na obalu. 
 
Informace uvedené v Technickém listu jsou pouze základními 
pokyny pro používání výrobku a nezbavují užívatele 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: 2021-02-09 
 
 

 


