
Technické listy s návodem k použití

Použití
Náhrada běžných maleb, tapet aj. povrchových úprav na suchých nenavlhajících podkladech. 
Ideální materiál na povrchovou úpravu sádrokartónu. IZOLUX-dekor pro válečkování je určen 
kutilům!

Základní charakteristika
Dekorační papírová omítka s tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi v základním bílém 
provedení.

Složení materiálu
Směs rozdrcené papírové vlny s barevnými dekoračními textilními přísadami převážně na bázi 
bavlny; vodou rozpustné pojidlo (lepidlo).

Balení
• 1 PE pytel: 7kg (resp. 4kg) suché směsi IZOLUXu vč. balení lepidla
• 1 balení: dekorační přísada (dle odstínu a druhu) na 1 balení IZOLUXu
• 1kg balení: kompletní namíchaný materiál dle vzorkovnice

Příprava podkladu
U starých zdí s několika vrstvami malířských nátěrů je tyto nutno odstranit (mechanicky, vodou). Po 
odstranění podklad napustit Neutralizačním přípravkem a tím zabránit „vytahování” barevných 
skvrn. Po zaschnutí neutralizovaný podklad penetrovat (napustit) Penetračním přípravkem. 
Penetrační nátěr musí být před aplikací IZOLUXu suchý (doba schnutí min. 24 hodin).

U nových zdí s vápenným nátěrem (např. v panelových domech) tyto opatřit Penetračním 
přípravkem. Čerstvé nevyzrálé omítky opatřit nejdříve Neutralizačním přípravkem.

Sádrokarton před nanášením penetrujte! Při nasáknutí vody je možnost jeho deformace případně 
„vytahování” barevných, převážně okrových skvrn do IZOLUXu.

Umakart před aplikací dobře odmastit, natřít bílou matovou barvou (zlepšení přilnavosti Izoluxu a 
zabránění nasákání vody z Izoluxu do podkladu) a po dokonalém zaschnutí nanést Izolux.

Na dřevěné, dřevotřískové aj. podklady s plnidly na bázi dřeva a dalších vysoce savých a následně 
bobtnajících materiálů nedoporučujeme aplikovat IZOLUX. Během delšího schnutí naneseného 
IZOLUXu v málo větraných prostorách může dojít k nasákávání vody do těchto podkladů a k jejich 
následným trvalým deformacím , příp. k "vytahování" žlutohnědých skvrn z těchto podkladů. Lze 
aplikovat jen za předpokladu kvalitní povrchové úpravy podkladu(min.2x Latex) tak,aby voda z 
Izoluxu během schnutí nepronikla do podkladu a "nevytáhla" barevné skvrny.V daném případě se 
řiďte následujícím odstavcem.

Doporučujeme před celoplošným nanášením aplikovat na malou část plochy z plochy určené k 
nánosu IZOLUXu opatřenou penetračním nátěrem nejlépe v místech krytých nábytkem. Nechat 
vyschnout a vizuálně vyhodnotit míru účinnosti zvoleného penetračního prostředku. IZOLUX 
nesmí z podkladu během schnutí „vytahovat” barevné látky, které se navenek v IZOLUXu projeví 
barevnými, převážně žlutými skvrnami.

Při výskytu barevných (zejména nažloutlých) skvrn v zaschlé vrstvě IZOLUXu je možné tyto 
vybělit. Toto nelze použít v případě, kdy byl aplikován IZOLUX s dekorační přísadou, s výjimkou 



dekorů č.2. V daném případě by došlo k „vybělení” dekoru.

Příprava omítkoviny (pro váleček)
Velikost rozmíchávací nádoby volte podle váhového množství základního suchého IZOLUXu. Pro 
orientační výpočet objemu platí:

• 1kg suchého IZOLUXu-dekor dá po rozmíchání s lepidlem a vodou objem cca 10l.
• Na 1kg suchého IZOLUXu je zapotřebí 7,5-8l vody (vč. vody na přípravu lepidla).
• Vyšší hodnoty jsou určeny pro tónování textilními přísadami. T.j. u 7kg balení 52,5l vody a 

u 4kg balení 30l vody.

Tyto údaje se vztahují pouze na přípravu směsi pro ruční natahování. Příprava směsi pro nástřik se 
řeší individuálně podle typu použité stříkací techniky.

Dodržujte základní poměr IZOLUX/lepidlo. Přiložené množství lepidla v plastovém sáčku je 
zapotřebí pro 1 balení (PE pytel) Izoluxu.

Rozmíchávací nádoba musí mít ve vnitřním míchacím prostoru nerezavějící povrch. Doporučujeme 
plastový materiál nebo materiál s dobrou povrchovou ochranou bez možnosti tvorby korozních 
míst.

Naplňte menší nádobku (např. plastový kbelík) odměřenou vlažnou vodou a za stálého míchání 
(například ruční mixér) dávkujte lepidlo až do zhoustnutí roztoku. Tento vlejte přes síto do velké 
rozmíchávací nádoby (při intenzívním míchání a pomalém přidávání lepidla se omezí tvorba 
hrudek, které nejsou pro omítku vhodné). Tento postup opakujte do spotřebování veškerého lepidla 
pro danou dávku. Doplňte příp. scházející vodu do předepsané hodnoty. Lepidlo nechte v 
rozmíchávací nádobě odležet cca 2-3 hodiny za občasného promíchání.

V případě barevného provedení dle vzorkovníku firmy rozmíchejte rovnoměrně v roztoku lepidla 
dekorační přísadu (v případě přípravy ve vaně ručně).

Do takto připraveného lepidla postupně dávkujte IZOLUX za současného promíchávání. 
Výsledkem musí být kašovitá hmota maltového charakteru.

Připravenou maltovinu nechte uležet po dobu cca 2 hodin, případně přes noc.

Pro nanášení IZOLUXu s barevnými dekoračními přísadami doporučujeme připravit vždy 
minimálně množství na jednu souvislou plochu(např.stěnu),čímž dosáhneme rovnoměrné rozložení 
dekoru na této ploše.Při předpokládaném jednobarevném dekoračním provedení několika stěn jedné 
místnosti je vhodné rozmíchat celé množství potřebné na požadovanou plochu najednou.To 
znamená budeme-li nanášet např. stěny o celkové ploše cca 30 - 35 m2 s předpokládanou tloušťkou 
vrstvy do 2 mm, rozmícháme 2 pytle (14 kg) s přísadami současně, aby nevzniklo více barevných 
tónů či barevných map . Tato situace může nastat u několikerého rozmíchání výše uvedeného 
množství při nedodržení stejných váhových poměrů IZOLUXu a dekoračních příměsí při každém 
míchání.

Dávkování dekoračních přísad
Pro rovnoměrné rozložení dekoračních přísad dávkujte tyto za stálého míchání(ruční,strojní) do 
připraveného roztoku lepidla.Následně v něm rozmíchejte Izolux. Dávkování přísady do připravené 
rozmíchané základní omítkoviny a její lehké vhnětení dá výsledný, nerovnoměrně barevně 
rozložený, melírový efekt. IZOLUX lze tónovat i celoplošně malířskými barevnými 
pastami(např.REMAKOL,DEKORA) a to tak,že voda pro přípravu lepidla se nejdříve touto pastou 
natónuje. 



Nanášení
Pomocí běžného zednického hladítka resp. ručním nanesením „naplácáním” se na podklad přilepí 
připravený kašovitý materiál a mokrým lakýrnickým válečkem resp. válečkem s krátkým vlasem 
(doporučená velikost válečku 18cm) se rozvaluje do rovnoměrné vrstvy (stejně jako těsto).

Materiál nelze zahlazovat do rovnoměrné vrstvy hladítkem!

Při správném poměru namíchané směsi může samotnou aplikaci provést každý zručný kutil.

Nános lze provést i speciálním stříkacím zařízením, kdy vzniká hrubozrnná dekorační struktura. 
Nástřiky mohou provádět jen proškolené profesní firmy!

Upozornění
Před vlastním nanášením je nutno provést ověření správné kvality konzistence připravené směsi na 
malé ploše daného podkladu. V případě nedokonalé přípravy lepidla může docházet při vlastním 
natahování směsi na podklad k jejímu trhání. V tomto případě nebylo dávkováno buď veškeré 
dodané lepidlo pro 1 balení Izoluxu a je nutný přídavek, nebo je směs hustá (nedodržení 
předepsaného množství vody ) a je ji nutno přiředit vodou. Pro malý přídavek lepidla lze použít 
lepidlo tapetové.

K trhání omítky může docházet i z důvodu většího obsahu lepidla na válečku.Proto váleček 
pravidelně oplachujte ve vodě! (po nanesení max. 1m2)

Doba zpracovatelnosti namíchané směsi

• Mokrou kašovitou hmotu zpracujte do 4-5 dnů.

Doba schnutí

• Pohybuje se v rozmezí jednoho až několika dnů a je závislá na teplotě, vlhkosti a účinnosti 
daného prostorového větrání.

Doporučujeme pro urychlení sušení používat v prostorách s naneseným IZOLUXem přímotopná 
tělesa s nucenou výměnou vzduchu.Čím je doba sušení kratší , tím je riziko „vytahování” skvrn z 
barevného nevhodně penetrovaného podkladu, menší.

Údržba
Dle míry prašnosti vysát povrch Izoluxu vysavačem (s nasazeným kartáčem) min. 1x ročně.

Opravy
Provádí se důkladným navlhčením poškozeného místa a jeho okolí vodou a následným:

• odstraněním vadné části(např. v případě znečištění) a opětovné nanesení a rozválení nové 
směsi,

• rozválením navlhčené plochy, příp. s přídavkem nové směsi.

Po nanesení omítkoviny na požadovanou plochu obvykle zůstane zbytkový namíchaný materiál. 
Ten lze uschovat pro použití na opravy případných defektů tak, že z něj rozválíte hrubší desky a 
necháte volně uschnout. V případě pozdějšího použití stačí příslušné množství vysušeného 
materiálu namočit do vody a hnětením znovu připravit hustou maltovou směs s přídavkem 
tapetového lepidla. Takto připravenou opravářskou směs nechte uležet po dobu cca 4 hod., důkladně 
promíchejte a pak použijte. Okolí defektu (cca 30cm kolem) dobře promočte vodou, aby po 
znovunanesení nebylo patrné napojení.



Odstraňování IZOLUXu
Zaříznout nožem a strhávat z podkladu IZOLUX v plátech či pásech. Zbytkový IZOLUX důkladně 
promočit vodou (např. rozprašovačem na květiny) a seškrábnout hladítkem, škrabkou a pod.

Renovace
Možnosti renovace IZOLUXu:

• nanesení další vrstvy IZOLUXu válečkem nebo nástřikem,
• malba malířskými přípravky (např. Remal, Malbyt aj.) nebo vodou ředitelnými laky nebo 

barvami nejlépe stříkáním nebo válečkem, nikoliv malířskou štětkou,
• úplné odstranění (viz výše).

Vydatnost
Z jednoho balení o váze základního materiálu 7kg lze válečkem nanést 16-19m2 omítky.

Z jednoho balení o váze základního materiálu 4kg lze válečkem nanést 9-11m2 omítky.

Bezpečnost práce
Při práci s IZOLUXEM je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy, platné ve stavebnictví.

Likvidace odpadu
Izolux-dekor je materiál ekologicky nezávadný a je možno jej likvidovat splaškovou kanalizací 
resp. aplikovat rozpracované zbytky, příp. starou omítkovinu do půdy jako substrát.
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