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FARBA ZEN 
zrnitá štrukturálna farba  

 

▪ interiérová štrukturálna dekoračná farba  

▪ jednovrstvová 

▪ ľahko aplikovateľná 

▪ zaisťuje priedyšnosť stien 

      

 

 
 

 
 

DEKORATÍVNY EFEKT 
 
FARBA ZEN je matnou, snehovo bielou, štrukturálnou farbou 
určenou pre dekoračné a ochranné nátery stien a stropov v 
interiéroch budov. Vďaka obsahu plnív sa vyznačuje 
schopnosťou maskovať nedostatky maľovaného podkladu. 
 

VLASTNOSTI FARBY 
 
FARBA ZEN je moderná štrukturálna farba so sférickým plnivom. 
 
Matná. 
 
štrukturálna. 
 
Schopnosť „skryť” nedostatky maľovaného podkladu - vďaka 
obsahu sférických plnív. 
 
Ľahko aplikovateľná. 
 
Zaisťuje priedyšnosť stien. 
 

URČENIE 
 
FARBA ZEN sa používa na vytváranie dekoratívnych efektov na 
stenách a stropoch v interiéroch budov.  
  
Odporúča sa predovšetkým do izieb, hál, chodieb v bytovej 
výstavbe, a tiež do reštauračných alebo konferenčných 
miestnosti a hotelových chodieb. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DRUHY OBJEKTOV MOŽNOSŤ POUŽITIA 

bytová výstavba + 

budovy občianskej vybavenosti, 
kancelárie, zdravotníctvo, školy 

+ 

obchody a služby + 

cestné staviteľstvo + 

 
 

DRUHY PODKLADOV MOŽNOSŤ POUŽITIA 

vápennocementové omietky, 
cementové omietky 

+ 

betónové podklady (monolitické alebo 
prefabrikované) 

+ 

neomietnuté murivo, z keramických, 
silikátových alebo pórobetónových 
tvárnic, z tehál 

+ 

sadrové omietky a stierky + 

polymérové stierky + 

podklady zo sadrokartónových dosiek, 
OSB dosiek 

+ 

akrylátové maliarske nátery + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
EK

O
R

A
TÍ

V
N

E 
FA

R
B

Y 



www.atlas.com.pl/sk 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
Hustota cca 1,45 kg/dm3 

Teplota prípravy farby a podkladu a 
okolitá teplota v priebehu aplikácie 
a schnutia 

od +5 °C -  +30 °C 

Relatívna vlhkosť v priebehu práce 
a schnutia farby 

pod  80% 

Počet vrstiev 1 

Doba schnutia 
dotyková suchosť 

po  
cca 2 hodinách* 

Kvalitatívne krytie 
II 

(PN-89/C-81536) 

Nanášanie dodatočnej ochrany na 
zhotovený povrch 

po  
cca 24 hodinách* 

* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % 
vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby 
predlžujú.  
 

TECHNICKÉ POŽIADAVKY 
 

Maximálny obsah LZO vo výrobku je nižší ako 10,8 g/l. 

Prípustný obsah LZO 30 g/l.  
 

Zhotovenie EFEKTU 
 
Podklad by mal byť: 
dostatočne nosný, 
vyzretý do vzdušno suchého stavu – predpokladá sa, že doba 
zretia podkladov je (za bežných podmienok, tzn. cca 20 °C a 55 
% vlhkosti, za iných podmienok doba schnutia môže byť dlhšia): 
- pre sadrové, cementové a vápennocementové omietky  – min. 
1 týždeň na každý cm hrúbky.  
- pre betónové steny a stropy  - najmenej 28 dní, 
očistený - zbavený vrstiev, ktoré môžu znížiť priľnavosť výrobku, 
hlavne prachu, špiny, vápna, olejov, tukov, zvyškov farieb a iných 
látok. 
rovný,  
napenetrovaný (ak je podklad nerovnomerný, tzn. je veľa farieb 
alebo veľmi intenzívne farebné odtiene, viditeľné opravy 
povrchu) – aby bol povrch rovnomerný, je potrebné použiť 
základný náter v odtieni podobnom nanášanej farbe ZEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detailné požiadavky na prípravu podkladu 

Druh podkladu Pracovný postup 

čerstvé 
vápennocementové 
omietky 

maľovať po vyzretí  
(3- 4 týždne) 
 

Čerstvé betónové 
podklady 

maľovať po uplynutí  
cca 1 mesiaca od zhotovenia  

Čerstvé sadrové omietky 
maľovať po vyzretí 
(minimálne 2 týždne) 

Staré, dobre priľnuté 
povrchy s vrstvou 
akrylátovej alebo 
latexovej farby 

bez penetrácie - odmastiť 
vodou s detergentom a 
nechať uschnúť 

Staré savé  podklady 
napenetrovať penetračným 
preparátom PRIMER 

Staré klihové nátery a iné 
vrstvy so slabou 
priľnavosťou k podkladu 

dôkladne odstrániť 

Zaplesnené miesta 
vyčistiť a ošetriť prípravkom 
ATLAS MYKOS č. 1 

 
 
Príprava výrobku 
Výrobok je pripravený na použitie. Pred aplikáciou je potrebné 
ho starostlivo premiešať, aby sa vyrovnala konzistencia. V 
prípade potreby je možné výrobok riediť čistou vodou v 
množstve 5-10 % 
 
Farbenie 
Výrobok je možné farbiť pomocou pigmentov z tubkového 
systému farbenia FOX  
 
 
Maľovanie 
Pred maľovaním je potrebné naplánovať poradie a spôsob 
nanášania vrstiev a tiež overiť výsledný efekt na malej vzorke! 
Farbu nanášame štetcom, krížovými pohybmi, aby sférické 
plnivo vytváralo pravidelné alebo nepravidelné zhluky, medzi 
ktorými sú menšie alebo väčšie, hladké voľné miesta. Zvyčajne je 
potrebný jeden náter, aby sa dosiahlo požadovaného 
rovnomerného efektu. Každá ďalšia vrstva mení dekoratívny 
efekt. Po zaschnutí farby odstránime uvoľnené zrna plniva 
mäkkým štetcom. 
Dekoratívny efekt závisí hlavne od kreativity realizátora a 
použitých nástrojov pre aplikáciu a modeľovanie FARBY ZEN. 
 
Ochrana 
Po zhotovení dekorácie povrch môžeme dodatočne chrániť 
výrobkami FOX DEKORATOR: DEKORAČNÝM LAKOM, 
PERLEŤOVOU PATINOU alebo DIAMENTO. Povrch dekorujeme 
krížovými pohybmi mäkkého štetca,  podľa vzoru na zhotovenom 
povrchu.  
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SPOTREBA 
 
Priemerná spotreba je 0,14 l/m² (1 vrstva). Vydatnosť - 1 l na 
cca 7 m2 dekorácie) 
Spotreba závisí od: 
- štruktúry a savosti podkladu,  
- spôsobu prípravy podkladu,  
- skúsenosti realizátora,  
- počtu vrstiev,  
- aplikačnej metódy. 

 

BALENIE 
 
Plastové nádoby: 1 l, 4 l. 
 
 

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE  

 
Vzhľadom na veľkú rozmanitosť podkladov a aplikačných 
podmienok, odporúča sa pred prácou pripraviť skúšobnú dosku, 
na ktorej skontrolujeme spôsob nanášania.  
 
Na jeden povrch nanášajte farbu s rovnakým dátumom výroby. 
 
Náradie očistite vodou, ihneď po použití.  
 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje post-reakčnú hmotu 
5-chlór-2-methyl-2H-izotiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izotiazol-3-
onu (3:1). Môže spôsobiť alergickú reakciu.  
Upozornenie! Pri postreku môžu vznikať nebezpečné dýchateľné 
kvapôčky. Nevdychujte sprej ani hmlu. 
Obsahuje biocídne látky: 
-tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-
d]imidazol-2,5(1H,3H)-dión CAS:5395-50-6, 
- post-reakčnú hmotu 5-chlór-2-methyl-2H-izotiazol-3-onu a 2-
methyl-2H-izotiazol-3-onu CAS:55965-84-9. 
Postupujte v súlade s Kartou bezpečnostných údajov.  
 
Prepravujte a skladujte v riadne označených a hermeticky 
uzavretých originálnych obaloch. Uchovávajte na chladnom, 
suchom, dobre vetranom mieste. Chráňte pred priamym 
slnečným žiarením, tepelnými zdrojmi, horúcimi povrchmi a 
otvoreným ohňom. Teplota skladovania: od +5°C do +30°C, 
Chráňte pred mrazom. Pred použitím výrobok premiešajte. Za 
vyššie uvedených podmienok nie sú známe žiadne nepriaznivé 
interakce. Doba použiteľnosti je 24 mesiacov od dátumu výroby 
uvedeného na obale. 
 
Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými 
pokynmi pre používanie výrobku a nezbavujú užívateľa 
povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej 
stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto 
technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy 
stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku 
je k dispozícii na www.fox-dekorator.pl 
 
Obsah technického listu ako aj označenia a obchodné názvy v 
ňom použité sú majetkom spoločnosti Atlas Sp. z o.o. Ich 
neoprávnené použitie bude sankcionované. 
Dátum aktualizácie: 2020-05-25 
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