
 

 
 

 

 

STIUK KLASYCZNY 
Półtransparentny tynk strukturalny do wewnątrz 

 
      PRZEZNACZENIE 

 
Wykonywanie cienkowarstwowych dekoracji  – tworzy ekskluzywne pokrycie dekoracyjne, efektem nawiązujące do 

antycznych technik dekoratorskich. Charakterystyczną cechą tak wykończonej powierzchni jest jej wysoki połysk z optyczną 
przestrzenną głębią. 
 
Przykładowe zastosowanie oraz efekty zostały dokładnie opisane w kartach efektów 

 

Miejsce stosowania:  ściany i sufity wewnątrz budynków 
 

Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po 

ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu. 
 

 

      WŁAŚCIWOŚCI 

 

- trwałe wykończenie powłoki 
- odporny na zmywanie na mokro 
- daje efekt szlifowanego marmuru 

 
 

      DANE TECHNICZNE 

 
P 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      WYMAGANIA  TECHNICZNE 

 
 
Tynk spełnia wymagania PN-EN 15824:2010 
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 003/CPR 
 

CE  PN-EN 15824:2010 

Dyspersyjny tynk wewnętrzny, rozcieńczalny wodą Do dekoracyjnego stosowania na ścianach 
wewnętrznych, słupach i ścianach działowych  

Reakcja na ogień Klasa C 

Przyczepność  ≥0,3N/mm ² 

Współczynnik przewodzenia ciepła ( średnia wartość 
tabelaryczna P=50%) 

1,28 W/mK ((λ10, dry) 

Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych Patrz Karta Charakterystyki 

 
 
 

Gęstość  ok. 1,6 kg/dm³ 

Temperatura stosowania od +5
o
C do +30

o
C 

Ilość warstw 1-3 

Czas schnięcia Suchość dotykowa po ok. 2h 

Nanoszenie kolejnej warstwy Po upływie 6h  

Rozcieńczalnik Woda . w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5-10% 

Ważność 24 miesiące 

  



 

 
 

 
 
 
Posiada Atest Higieniczny PZH  

 

 
  
Przygotowanie podłoża: 

 

Podłoże powinno być: 
dostatecznie nośne, 
wysezonowane do stanu powietrzno-suchego- przyjmuje się, że czas sezonowania podłoży wynosi odpowiednio ( w 

warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C i  55 % wilgotności – w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć. 
- dla tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych – min. 1 tydzień na każdy cm grubości, 
- dla ścian i stropów betonowych- co najmniej 28 dni, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 

resztek farb i innych 
zagruntowane – GRUNTEM SCZEPNYM FOX DEKORATOR. 

 
 
Przygotowanie produktu : 

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać. 
 

Barwienie:  

Przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR oraz w systemie NCS. 
 
Nakładanie: 

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na 
małej próbce! 

 
1 warstwa:  

STIUK KLASYCZNY FOX DDEKORATOR należy nałożyć pacą ze stali nierdzewnej i wygładzić. Odpowiednie operowanie 
narzędziem umożliwia  stworzenie „rysunku” dekorowanej powierzchni. Należy pamiętać, że „rysunek” pojawi się jako efekt 
przy wybłyszczaniu finalnej warstwy.  
2 warstwa:  

Przed przystąpieniem do nakładania drugiej i trzeciej warstwy należy sprawdzić stan krawędzi pacy – muszą być idealne. 
Najlepiej przeszlifować je papierem ściernym 2000, aby były równe i ostre. Należy każdorazowo nabierać niewielką ilość 
materiału na krawędź pacy.  
Nakładać cienką warstwę produktu na niewielkie fragmenty powierzchni (metodą: nałożyć i zebrać), delikatnie przyciskając i 
przeciągając po nałożonej warstwie ostrym kantem pacy, zawsze zaczynając na suchej części i kończąc na mokrej (metoda 
ta pozwala uniknąć  śladów po pacy). W ten sposób wykonać pracę na całej powierzchni.  
3 warstwa:  

Jest podobna do drugiej, z tym, że po nałożeniu STIUKU, w czasie jego przesychania „wybłyszczamy” go. Należy w tym celu 
kilkakrotnie mocno przeciągać ostrym kantem pacy po dekorowanej powierzchni. 
Przy wybłyszczaniu konieczne jest utrzymywanie ostrza pacy w idealnej czystości (najlepiej usuwać jakiekolwiek ślady 
materiału za pomocą wilgotnej szmatki).  
 

Dla uzyskania efektów zdobniczych przy użyciu szablonów dekoratorskich, należy wykonać ich aplikacje przed wykonaniem 
pierwszej lub drugiej warstwy. Efekty pojawią się jako dekoracyjne przebarwienia w czasie wybłyszczania ostatecznej 
warstwy. 
 
Zabezpieczanie woskiem: 

WOSK DEKORACYJNY FOX DEKORATOR  należy nanosić przy użyciu pacy  na powierzchnię 0,5 do 0,7 m2 i 
równomiernie rozprowadzić cienką warstwę, a następnie wypolerować powierzchnię. 

 
Efekt dekoracyjny zależny jest w głównej mierze od inwencji dekorującego, a także narzędzi oraz technik użytych do 
stworzenia „rysunku”. Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw. Zalecamy 
sprawdzenie ostatecznego efektu na małej próbce. 

 

 
Przykładowe techniki nakładania produktu zostały dokładnie opisane w kartach efektów, dostępnych na stronie 
www.fox-dekorator.pl 

 
 

      NAKŁADANIE 

  



 

 
 

      ZUŻYCIE 

 

Średnio zużywa się 0,5-0,6 kg/m² na 1 warstwę (1kg produktu daje ok.2m2 dekoracji). Wydajność zależy od struktury i 
chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, 
od ilości warstw, od wybranej metody aplikacyjnej. 

 
 

 

      WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE 

 
Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac 

 
Chronić przed dziećmi . Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością 
wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W 
razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza- pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą 
Charakterystyki. 
 
Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i 
przemrożeniem. Nakładać  w temperaturze od +5

o
C do +30

o
C. Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności 

czas schnięcia wydłuża się 
 
W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku 
prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie 
udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:  
www.fox-dekorator.pl 

 

 
Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku 
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie 
poprzednie tracą ważność.  
 
Data aktualizacji: 2015-03-17 


