
 

 

 

 

 
 

RELIÉF 
omítka pro prostorové efekty  

▪ interiérová polotransparentní strukturální omítka  

▪ snadno aplikovatelná hladítkem a špachtlí 

               

 

     SNADNÁ               INTERIÉR         APLIKACE              POLOTRANS- 
   APLIKACE                                           HLADÍTKEM             PARENTNÍ 

DEKORATIVNÍ EFEKT  
 
RELIÉF je polotransparentní strukturální omítka pro hladké nebo 
strukturované dekorace na stěnách a stropech v interiérech 
budov. Umožňuje zhotovit tenkovrstvou dekoraci, používá se 
také na vytvoření prostorových (reliéfních) dekorací pomocí 
šablon. 

 

VLASTNOSTI 
 
RELIÉF je vodou ředitelná akrylátová omítka vyrobená na bázi 
nejkvalitnějších disperzí s příměsí speciálně vybraných plniv. 
 
Dekorativní. 
 
Matná. 
 
Polotransparentní. 
 
Pružná. 
 
Vysoká přilnavost k podkladu. 
 

URČENÍ 
 
Zhotovení hladkých nebo strukturovaných dekorativních 
efektů. 
 
Umožňuje zhotovit tenkovrstvé dekorace v interiérech a 
exteriérech budov. 
 
Používá se také pro zhotovení prostorových dekorací pomocí 
šablon. 
 
Velmi dobře se hodí do obývacích pokojů a hal, chodeb 
v bytové výstavbě. Lze ji použít také 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 + 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
Teplota použití cca +5°C do +30°C 

Počet vrstev 1 - 3 

Doba schnutí  Doteková suchost po 2 
hodinách* 

Nanášení další vrstvy po 6 hodinách* 

Ředidlo voda; 
v případě potřeby ředit 

vodou v množství 5 – 10 % 

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

TECHNICKÉ POŽADAVKY 
 

RELIÉF FOX DEKORATOR vyhovuje požadavkům PN-EN 
15824:2017-07 - Dekorační omítka, vodou ředitelná, pro 

použití na vnitřní stěny, sloupy a příčky.  
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Prohlášení o vlastnostech č. 304/2/CPR. 
EN 15824:2017 (PN-EN 15824:2017-07) 

Zamýšlené použití: na vnitřní stěny, stropy, sloupy a 

příčky 

Přilnavost 0,3 MPa 
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OMÍTÁNÍ 
 
Podklad by měl být: 
dostatečně nosný, 
vyzralý do vzdušně suchého stavu – předpokládá se, že čas zrání 
podkladů je (za běžných podmínek, tzn. cca 20 °C teploty 55 % 
vlhkosti, v jiných podmínkách se čas schnutí může prodloužit): 
- sádrové, cementové a vápenocementové omítky – min. 1 týden 
na každý cm tloušťky,  
- betonové stěny a stropy - nejméně 28 dní, 
očištěný - zbavený vrstev, které mohou snížit přilnavost výrobku, 
především prachu, nečistot, vápna, olejů, tuků, zbytků barev a 
jiných látek. 
rovný, 
ošetřený základním nátěrem – způsob penetrace záleží na 
tloušťce vrstvy nanášeného RELIÉFU: 
- při tenkovrstvých efektech, pro penetraci používáme základní 
nátěr,  
-při hrubovrstvých efektech, pro penetraci používáme ADHEZNÍ 
MOST.  
Pokud je povrch nerovnoměrný, například je hodně barevných 
odstínů, velmi intenzivní barvy nebo viditelné opravy povrchu, 
aby byl povrch rovnoměrný použijeme základní nátěr v odstínu 
podobném nanášené hmotě RELIÉF. 
 
Detailní požadavky na přípravu podkladu 

Druh podkladu Pracovní postup 

čerstvé 
vápenocementové 
omítky 

omítat po vyzrání (3-4 
týdny*) 

čerstvé betonové 
podklady 

omítat po cca 1 měsíci od 
zhotovení 

čerstvé sádrové omítky omítat po vyzrání (2 týdny*) 

staré, dobře přilnuté 
povrchy s vrstvou 
akrylátové nebo latexové 
barvy 

napenetrovat např. 
ADHEZNÍM MOSTEM 

staré klihové nátěry a jiné 
vrstvy se slabou 
přilnavostí k podkladu 

důkladně odstranit 

staré savé podklady napenetrovat např. 
preparátem FOX PRIMER 

zaplesněná místa vyčistit a ošetřit preparátem 
ATLAS MYKOS č. 1 nebo 
ATLAS MYKOS PLUS 

 
Příprava výrobku  
Výrobek je k přímému použití. Před aplikací je nutné nádobu 
s výrobkem pečlivě promíchat aby se vyrovnala konzistence. 
 
Barvení 
Při použití pigmentů z tubkového systému barvení FOX 
DEKORATOR. 
 
Nanášení 
Před zahájením práce si musíme naplánovat pořadí a způsob 
nanášení jednotlivých vrstev a ověřit finální efekt na malém 
vzorku!  
RELIÉF nanášíme na dekorovaný povrch v tenké vrstvě pomocí 
širokého hladítka nebo špachtličky. Povrch modelujeme 
systematicky, po nanesení materiálu na každých 1 - 3 m2 plochy. 
Musíme pamatovat na to, že výsledný „vzor” bude viditelný jako 
„efekt” v finální dekoraci, bez ohledu na to, zda budeme 
aplikovat další vrstvu RELIÉFU. 

Dekorativní efekt záleží hlavně na kreativitě zhotovitele a 
použitých nástrojích pro modelování hmoty RELIÉF. 
 
Ochrana 
Po zaschnutí dekorovaného povrchu, lze dodatečně použít 
výrobky FOX DEKORATOR jako např: DEKORAČNÍ LAK, 
PERLEŤOVÁ PATINA nebo DIAMENTO nanesením jedné nebo 
více vrstev. 
Podle plánovaného efektu, nanášíme je a rozetíráme na 
dekorovaném povrchu vybraným nástrojem.  

 

SPOTŘEBA 
 
Průměrná spotřeba je 0,3 - 0,5 kg/m² na 1 vrstvu (1 kg výrobku 
na cca 1,5 m2 dekorace).  
Spotřeba záleží na: 
- struktuře a savosti podkladu, 
- způsobu jeho přípravy, 
- zamýšleném dekoračním efektu, 
- zkušenosti zhotovitele, 
- počtu vrstev 
- zvoleném způsobu aplikace. 

 

BALENÍ 
 
Plastové nádoby 1 kg a 4 kg, 8 kg 
 

DŮLEŽITÉ DODATEČNÉ INFORMACE  
Nekvalitní benátské hladítka mohou zanechat tmavší místa na 
ošetřované ploše.  
 
Použité nářadí umyjte v čisté vodě ihned po použití. 
 
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. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Obsahuje biocidní látky:  
- tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-
d]imidazol-2,5(1H,3H)-dión 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 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 výrobku je 24 měsíců od data výroby uvedeného 
na obalu. 
 
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: 2019-11-26 
 

 


