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URČENÍ 

 
 

  
Dekorační barva určená k nanášení štětcem nebo štětkou. Připomíná efekt pouště se zlatým, 
stříbrným nebo matným nádechem. Dokonale se hodí k dekoraci a ochraně soukromých a 
veřejných prostor: kanceláře, hotely, restaurace, bary, obchody atp. Díky použití speciálních 
pigmentů a plniv, které odráží světlo, získají stěny a stropy neopakovatelný vzhled. 
 

 
PODKLAD  

 
 

  

Všechny tradiční povrchy, které byly odpovídajícím způsobem připraveny a případně 
impregnovány. 
Staré malířské vrstvy v dobrém stavu. 
 

 
OBECNÉ INFORMACE 

 
 
 

  
* Jednovrstvý výrobek, rychlé provedení 
* Souvislý povlak bez spojů 
* Odolný proti otlučení a poškození používáním 
* Elastický povlak /silikony/ 
* Dokonale paropropustný 
* Bez rozpouštědel 
* Ekologický 
* Antistatický výrobek, jednoduchý na údržbu 
* Odolný proti otěru DIN 53778 
* Nehořlavý, nezápalný ‒ M0 
* Vodní výrobek ‒ pohodlná aplikace, bezpečný 
 

 
PODROBNÉ INFORMACE 

 
 

Vzhled  
 

Hustota  
 

Bod vzplanutí  
 

Schnutí (22° C, 55 % HR)  
 

Průměrná spot řeba 
 

Pojivo  

  
V souladu s platnými oficiálními normami nebo, pokud  příslušné neexistují, v souladu 
s interními normami. 
 
Hustá křemenná opalizující barva 
 
1,23 ± 0.05 

 
Není 
 
suchá po 3–4 h, úplné vyschnutí 12–24 h 
 
5–7 m2/kg 
 
akrylátově-silikonové 

 
PŘÍPRAVA POVRCHU 

 

 Druh povrchu, způsob jeho p řípravy a podmínky malování v  souladu s  platnými normami 
a požadavky kladenými na malí řské řemeslo. 
 
Před nanesením výrobku musí být povrch suchý, rovný, soudržný, čistý. V závislosti na situaci 
může být nutné jeho vysání, kartáčování, zbroušení, oškrabání, dekapování, mytí atd. za 
účelem odstranění všech znečistění a nesoudržných částí. 
- beton, cement a odvozené materiály: nanášíme špachtlí CILD k vyhlazení podkladu 
- vysoce savé a prašné sádry: ošetříme základním nátěrem ZOLPALIT: koncentrát 1l/9l vody až 
do nasycení podkladu 
- dřevo, sádrokartonové desky, omítky a odvozené materiály ošetříme základním nátěrem 
MAOPRIMER nebo MAOLINE  
- kovy: natřeme přípravkem ZOLMETAL PAH nebo PSR (železo) nebo přípravkem ZOLMETAL 

 
     

Interiér  

 

Písková dekora ční barva  
s efektem pouštního písku  

se zlatým, st říbrným nebo matným nádechem.  

SAHARA  
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SCU (barevné kovy) 
- staré, dobře držící malířské vrstvy: naneseme výrobek přímo po zmatnění povrchu 
 

 
NANÁŠENÍ VÝROBKU  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                   Nástroje  

 
                           Ředění 

 
ČISTĚNÍ NÁSTROJŮ 

 1 vrstva FD GRANITE zbarvená podle barvy SAHARY v souladu s paletou barev, zředěná 
vodou max. 5 %. Naneseme válečkem na akrylátové barvy /OCRYL 8 mm/. Dbáme na to, aby 
se struktura válečku otiskla co možná nejméně. 
Efekt písečných shluků: pomocí štětce Spalter naneseme dekoraci křížkově, abychom dosáhli 
efektu prostupujících se přechodů výrobku. Výrobek můžeme tvarovat čerstvý nebo po 
několika minutách takovým způsobem, aby zrna obsažená ve výrobku vytvořila nepravidelné 
shluky. Sahara se nanáší na etapy, až je celý povrch dokončen. 
Efekt vodorovných nebo svislých pásů: pomocí štětce Spalter naneseme výrobek vodorovně 
nebo svisle v podobě pásů. Po několika minutách se vrátíme ke schnoucí vrstvě a jemně 
vyhladíme povrch ve stejném směru, aby zrna obsažená ve výrobku vytvořila nepravidelnou 
strukturu. Sahara se nanáší na etapy, až je celý povrch dokončen. 
 
 
 
Štětec Spalter, váleček na akrylátové barvy 8 mm, štětka 

 
Výrobek je připraven k použití. Ředění vodou max. 5 % 

 
Vodou, okamžitě po použití 
 

 
DOPORUČENÍ 

  
Podmínky pro malování: 
- okolní teplota a teplota podkladu nad 5 oC (s dodržením bezpečnostních opatření při T > 
35 oC) 
- relativní vlhkost nižší než 80 %, suchý a nekondenzující podklad 

 
ODSTÍNY 

  
Zlatá, stříbrná či bílá Sahara + pigmenty do 3 % 

 
BALENÍ  

 
1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg 
 

 
SKLADOVÁNÍ  

 
12 měsíců v originálním uzavřeném balení 
Chraňte před vlhkem, mrazem a teplotami nad 35 °C 
 

 
BEZPEČNOST A HYGIENA 

PRÁCE 

 
Seznamte se s: 
* informačním štítkem na balení tykajícím se bezpečnostních pravidel 
* kartou bezpečnostních pravidel 
 
 
 
 

Datum vydání: červen 2011 
 

              Upozorn ění: Činí neplatnými a nahrazuje dřívější vydání. Povinností našich zákazníků je ověřit před použitím, zda jde o poslední vydání letáku.  
     Informace obsažené v tomto letáku jsou pouze orientační povahy a nenahrazují návod k použití odpovídající druhu a stavu  
     konkrétního podkladu. 

 
 
 
 


