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VIXALIT 

Podle ustanovení zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a dopln ění některých 
zákonů, v platném zn ění, a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadav ky na 

vybrané stavební výrobky, ve zn ění nařízení vlády č.312/2005 Sb. 

 

 
Použití  
V exteriéru ochrana a dekorace fasád. Vhodné pro novostavby i rekonstrukce.  
Zejména na historické objekty. V interiérech používat mimo vlhké prostory. 
 
Složení a vlastnosti  
Dekorativní minerální nátěrový systém na vápenné bázi. Aplikuje se buď jako klasický jednobarevný nátěr se strukturou 
vytvořenou tahy štětcem nebo jako patinovaný dvoubarevný. V případě patinovaného vzhledu se první (podkladní) 
 vrstva aplikuje štětcem v bílém provedení druhá vrstva je pak v požadovaném odstínu a aplikuje se buď štětce případně 
mořskou houbou. Patinovací  vrstva se připravuje smícháním 1 dílu probarveného VIXALITu, 4dílů ředidla VELAFIX a 
1dílu vody. 
Ředidlo VELAFIX se používá i jako penetrace pod tento nátěrový systém. 
Objemová hmotnost: 1,50kg/l 
Obsah sušiny: 59% 
VOC: Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kat. A/a): 30g/l (2010) 
Výrobek obsahuje max. 30g/l (2010) 
Vzhled: Matný (kartáčovaný nebo patina, dle použitého nářadí – techniky). 
Spotřeba:  Nátěr 0,150 – 0,200 kg/m2/vrstva 
  Patina 0,080 – 0,100 kg/m2/vrstva 
Vlastnosti:  

• Hluboký (minerální) mat 
• Přírodní vzhled 
• Jednobarevný nebo patinovaná vzhled 
• Výborná propustnost vodních par 
• Výborná odolnost proti UV záření 
• Snadné použití 

 
Podklad  
Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu nečistot, bez vzlínající vlhkosti.  
Podklad je třeba před aplikací navlhčit vodou. 
Vhodné podklady: Vápenné a cementové omítky, beton, sádrové omítky, cihelné zdivo, sádrokarton bez vodotěsné 
úpravy, povrchy již opatřené dostatečně přídržným vápenným nátěrem. 
Nevhodné podklady: Nepromokavé a vodoodpudivé nátěry, silikátové nátěry, disperzní omítky a nátěry, ETICS, dřevěné 
a kovové podklady. 
 
Zpracování  
Vixalit se nanáší čtverhranným nebo plochým štětcem pro dekorace s dlouhým chlupem a houbou pro patinu.  
Nátěr – lze ředit až 40% vodou (max. 10l vody do balení 25kg).  
Patina – 1díl Vixalit + 4 díly Velafix + 1 díl vody. 
Po naředění důkladně promíchat dokud nevznikne homogenní hmota. 
Teplota vzduchu a podkladu v rozmezí +5°C až +35°C, vlhkost max. 75%, neaplikovat při silném větru, mlze 
nebo za přímého slunce. 
Doba schnutí: Suchý 8hod., přetíratelný 24hod. 
 
Barevnost  
Dle vzorkovnice VIERO (Volcalis). 
(V exteriéru se nedoporučuje používat odstíny s koeficientem absorpce slunečního záření větším než 0,7). 
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Balení  
5 kg, 25kg 
 
Doporu čení 
Případné opravy podkladu realizovat omítkami (maltami) na vápenné bázi a opravené části nechat dostatečně vyzrát. 
Případné rozdíly v savosti podkladu sjednotit penetrací (Idrotop Prim pro exteriér a Velafix pro exteriér). Veškeré okolní 
povrchy chránit před potřísněním.  
 
 
 
Skladování  
Minimálně 6 měsíců při skladování na suchém místě bez přímého slunce a nadměrného tepla. Chraňte před 
mrazem. Teplota by neměla klesnout pod + 5°C.  
Doporučujeme zpracovat do 6 měsíců. 
 
Kvalita  
Složení a výroba podléhá vlastní a cizí kontrole. Výrobek je certifikován a dozorován autorizovanou osobou 
podle nařízení vlády číslo 163/2002 Sb. v platném znění. 
 
 
 

Podklady Příprava podkladu Nátěr 
Nové 

minerální 
podklady 

Odstranit případné nečistoty a 
podklad dostatečně navlhčit. 

 
Aplikujte 2 nátěry ředěné 
dle potřeby, max. však 

do 40% vodou 
s technologickou 

přestávkou min. 24hodin 
mezi nátěry. 

 
Staré 

degradované 
podklady 

Odstranit nesoudržné části např. 
okartáčováním, otryskáním nebo 
omytím dle potřeby, vyspravení 

případným nerovností. Před 
samotnou aplikací podklad 

dostatečně navlhčit. 
 
Čišt ění a údržba pracovních pom ůcek:  

Vodou okamžitě po použití. 

Bezpečnostní pokyny  
Viz. Bezpečnostní list Vixalit 
 
Klasifikace 
AFNOR NF T 30-005: Famille 1 – classe 1c 
Norme P 84403 – classe D2 
Odpovídá normě FDT 30-808 – minerální povrchy 
Požární klasifikace – protokol CSTB N° 9336747 
 
Likvidace obalu  
Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu  
o sdruženém plnění s firmou EKOBRNO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracováno dne: 20.3.2019 

 


