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D E K O R O W A N I E  Z  W Y O B R A � N I ¥

FOX DEKORATOR - system 
dekoracji œcian, który daje 
nieograniczone mo¿liwoœci. 
Wymarzony dla osób 
ceni¹cych nieprzeciêtne 
wnêtrza. Dziêki bogatej 
palecie rozwi¹zañ jest 
idealn¹ propozycj¹ dla 
architektów. 
FOX DEKORATOR, 
w po³¹czeniu z wyobraŸni¹, 
wniesie do wnêtrza 
œwie¿oœæ i oryginalnoœæ.

FRESCO DEKORATOR - 
to gotowe rozwi¹zanie 
dekoracji œcian. 
Niebanalne, proste 
do wykonania. Nuta 
œródziemnomorskiego 
charakteru o¿ywi ka¿de 
wnêtrze.

PROFILINE - propozycja 
dla profesjonalistów. 
System produktów 
PROFILINE umo¿liwia 
stworzenie szlachetnych 
pow³ok œciennych. 
To imitacje kamieni, które 
nawi¹zuj¹ do antycznych 
technik dekoratorskich. 
PROFILINE, to po³¹czenie 
surowoœci kamienia ze 
zmys³owoœci¹ koloru.



B E J C A  D O  Œ C I A N

Wszechstronne zastosowanie:
BEJCA DO ŒCIAN ma wszechstronne zastosowanie. 
Mo¿na nak³adaæ j¹ na tynk, beton, p³yty gipsowe, tapety 
do malowania, akryl, winyl oraz inne pod³o¿a noœne, po 
ich wczeœniejszym przygotowaniu. Nadaje siê do ka¿dego 
rodzaju pomieszczeñ - zarówno w mieszkaniu, jak i biurze, 
umo¿liwiaj¹c wykoñczenie matowe, per³owe lub satynowe, 
do wyboru. 

Efekty dekoracyjne:
Efekt zdobniczy zale¿y od wyobraŸni maluj¹cego, ale tak¿e od odpowiednich narzêdzi oraz technik nak³adania 
BEJCY DO ŒCIAN. Do podstawowych technik dekoratorskich nale¿y: tamponowanie, wcieranie, szczotkowanie, 
szpachelkowanie. 

Narzêdzia:
Do malowania nale¿y u¿yæ narzêdzi dekoratorskich (zalecane z grupy FOXTOOLS) takich jak: g¹bki, tampony 
irchowe, plastikowe japonki, wa³ki dekoracyjne i pêdzle. Ka¿de z tych narzêdzi daje inne efekty dekoracyjne. 
Narzêdzia nale¿y umyæ wod¹ natychmiast po zakoñczeniu malowania.

Efekty specjalne:
BEJCA DO ŒCIAN, po uprzednim wymieszaniu z Barwnikami FOX, doskonale nadaje siê do pokrywania dekoracji wykonanych przy pomocy RELIEFU i wykonywania wzorów 
przy pomocy szablonów dekoratorskich. Stosowana z RELIEFEM i WERNIKSEM METALICZNYM pozwala na nieograniczone kreowanie w³asnych dekoracji.

SPOSÓB U¯YCIA
Przygotowanie:
Powierzchnie przeznaczone do dekoracji oczyœciæ (pow³oki farby klejowej lub zaprawy wapiennej nale¿y usun¹æ), odt³uœciæ, naprawiæ ubytki (przy pomocy profesjonalnych 
szpachlówek FOX), zagruntowaæ i pomalowaæ. Najlepsze efekty uzyskuje siê stosuj¹c specjalny Grunt i Farbê z systemu FOX DEKORATOR. Podk³adem pod BEJCÊ DO ŒCIAN 
mo¿e byæ dekoracja wykonana RELIEFEM lub jednym z WERNIKSÓW METALICZNYCH. Podk³ad mo¿e byæ bia³y lub kolorowy. 
Uwaga! Tynki i pod³o¿a zawieraj¹ce cement i wapno wymagaj¹ 4 tygodniowego okresu sezonowania. Jego pominiêcie grozi uszkodzeniem pow³oki dekoracyjnej.

Malowanie:
Przed przyst¹pieniem do pracy, trzeba zaplanowaæ kolejnoœæ i sposób nak³adania warstw oraz sprawdziæ ostateczny efekt na ma³ej próbce!
Dla delikatnego efektu dekoracyjnego, u¿yj jasnych kolorów w odcieniach zbli¿onych do zabarwienia podk³adu oraz miêkkiego narzêdzia np. g¹bki lub tamponu z irchy. 
Miêkkie efekty uzyskujemy poprzez nak³adanie i rozcieranie wielu, bardzo jasnych warstw na siebie. Aby otrzymaæ efekt wyraŸny, zastosuj du¿y kontrast miedzy kolorem 
BEJCY, a podk³adu lub u¿yj bardziej intensywnej BEJCY oraz twardych pêdzli lub szpachelek. Intensywne barwy o miêkkim rysunku na œcianie, wykonujemy nak³adaj¹c na 
siebie kilka warstw, stopniowo zwiêkszaj¹c intensywnoœæ BEJCY DO ŒCIAN.
Pamiêtaj: Œlady narzêdzia, zak³adki i nak³adanie siê poszczególnych warstw nale¿¹ do zamierzonych technik dekoratorskich.
Nak³adaj  BEJCÊ DO ŒCIAN poprzecznymi ruchami na powierzchni 0,5-1 m2 za pomoc¹ pêdzla, g¹bki lub wa³ka. Natychmiast po na³o¿eniu zacznij kreowanie efektów 
dekoracyjnych przy pomocy wybranego narzêdzia dekoratorskiego FOXTOOLS. BEJCA DO ŒCIAN dodatkowo mo¿e byæ pokryta wybranym WERNIKSEM METALICZNYM.

Wiêcej informacji, porady i inspiracje znajdziesz na stronie www.fox-dekorator.pl

BEJCA DO ŒCIAN - transparentna, bezbarwna farba, tworzy matowe, satynowe lub per³owe wykoñczenie dekoracji. Pog³êbia barwê 
a jednoczeœnie u³atwia utrzymanie czystoœci. Doskonale miesza siê z Barwnikami FOX, umo¿liwiaj¹c wykonanie efektów barwnych.



R E L I E F

Zastosowanie:
RELIEF przeznaczony jest do cienkowarstwowego 
nak³adania na tynk, beton, kamieñ, p³yty gipsowe, 
drewnopodobne oraz na wszystkie pod³o¿a noœne, 
po ich wczeœniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu. 
Stosowaæ wewn¹trz pomieszczeñ.

Specyficzne w³aœciwoœci:
Po wyschniêciu RELIEF pozostaje elastyczny. Jego zalet¹ jest wysoka przyczepnoœæ do pod³o¿a. Idealnie miesza siê 
z Barwnikami FOX, które daj¹ mo¿liwoœæ tworzenia atrakcyjnych rozwi¹zañ kolorystycznych. Ciekawe efekty uzyskaæ 
mo¿na, zmieniaj¹c delikatnie kolor RELIEFU w poszczególnych warstwach. 

Wykoñczenie i zabezpieczenie:
Po wyschniêciu, RELIEF dodatkowo mo¿e byæ wykoñczony BEJC¥ DO ŒCIAN - bezbarwn¹ lub z dodatkiem 
Barwnika FOX, albo WERNIKSEM METALICZNYM.

SPOSÓB U¯YCIA
Przygotowanie:
Powierzchnie przeznaczone do dekoracji oczyœciæ (pow³oki farby klejowej lub zaprawy wapiennej nale¿y usun¹æ), odt³uœciæ, naprawiæ ubytki (przy pomocy profesjonalnych 
szpachlówek FOX), zagruntowaæ i pomalowaæ. Najlepsze efekty uzyskuje siê stosuj¹c specjalny Grunt i Farbê z systemu FOX DEKORATOR. 
Uwaga! Tynki i pod³o¿a zawieraj¹ce cement i wapno wymagaj¹ 4 tygodniowego okresu sezonowania. Jego pominiêcie grozi uszkodzeniem pow³oki dekoracyjnej.
Zabarwion¹ masê RELIEF nak³adaæ cienk¹ warstw¹ na powierzchniê 1 - 3 m2 przy pomocy szerokiej pacy lub szpachelki. Bezpoœrednio po tym rozpocz¹æ modelowanie. 
Efekt dekoracyjny uzale¿niony jest w g³ównej mierze od inwencji dekoruj¹cego, oraz narzêdzi u¿ytych do modelowania masy RELIEF. 

Narzêdzia: 
Do nak³adania, œci¹gania lub modelowania polecamy narzêdzia dekoratorskie FOXTOOLS: japonki, pace g¹bkowe, szczotkowe i motylkowe, wa³ki g¹bkowe i motylkowe, 
grzebienie. Do nak³adania masy w jasnych kolorach zalecamy u¿ycie narzêdzi plastikowych. Narzêdzia nale¿y umyæ wod¹ natychmiast po zakoñczeniu prac.

Efekty: 
Najciekawsze s¹ wielowarstwowe, cienko-blaszkowe dekoracje, wykonywane pac¹ lub japonk¹. Szlachetne powierzchnie imituj¹ce kamieñ, beton itp. uzyskujemy modeluj¹c 
RELIEF pac¹ lub innym wybranym narzêdziem z grupy FOXTOOLS.

Wiêcej informacji, porady i inspiracje znajdziesz na stronie www.fox-dekorator.pl

RELIEF - to pó³-transparentna, akrylowa farba strukturalna w postaci masy, do samodzielnego barwienia. Dziêki swoim w³aœciwoœciom 
pozwala na nieograniczone mo¿liwoœci dekoratorskie. W po³¹czeniu z Barwnikami FOX, BEJC¥ DO ŒCIAN, WERNIKSAMI oraz 
Szablonami i Dekorami, tworzy atrakcyjn¹ alternatywê dla g³adkich œcian.



W E R N I K S  M E T A L I C Z N Y

Wszechstronne zastosowanie:
METALICZNY WERNIKS mo¿na nak³adaæ na tynk, beton, 
p³yty gipsowe, tapety, akryl, winyl oraz inne pod³o¿a 
noœne, po ich wczeœniejszym przygotowaniu. Nadaje siê 
do ka¿dego rodzaju pomieszczeñ zarówno w mieszkaniu, 
jak i biurze, umo¿liwiaj¹c wykoñczenie srebrne, z³ote lub 
miedziane do wyboru. 

Efekty specjalne:
WERNIKS METALICZNY tworzy na œcianach dekoracyjn¹, przeŸroczyst¹ metaliczn¹ pow³okê, która dodatkowo 
u³atwia utrzymanie czystoœci. WERNIKSY METALICZNE mo¿na mieszaæ ze sob¹ uzyskuj¹c inne odcienie. Mo¿na 
te¿ kolorowaæ Barwnikami z systemu FOX DEKORATOR. WERNIKS METALICZNY mo¿e stanowiæ zarówno warstwê 
wykoñczeniow¹ (ostateczn¹), jak równie¿ podk³adow¹ pod wymalowania BEJC¥ DO ŒCIAN.

Narzêdzia:
Do malowania nale¿y u¿yæ narzêdzi dekoratorskich (zalecane z grupy FOXTOOLS), takich jak: g¹bki, tampony 
irchowe, plastikowe japonki, wa³ki dekoracyjne i pêdzle. Narzêdzia nale¿y umyæ wod¹ natychmiast po zakoñczeniu 
malowania.
 
SPOSÓB U¯YCIA
Przygotowanie:
WERNIKS METALICZNY wymaga pod³o¿a mocno zwi¹zanego, suchego, oczyszczonego ze starych, ³uszcz¹cych siê pow³ok malarskich, równego, bez spêkañ, wolnego od kurzu 
i t³ustych plam. Powierzchnie pomalowane wczeœniej farbami klejowymi trzeba dok³adnie oczyœciæ do ods³oniêcia w³aœciwego pod³o¿a i koniecznie zagruntowaæ. Powierzchnie 
pomalowane farbami emulsyjnymi nale¿y umyæ wod¹ z dodatkiem detergentu. Powierzchnie silnie ch³on¹ce wodê zagruntowaæ preparatem gruntuj¹cym. 
Przed przyst¹pieniem do w³aœciwego dekorowania nale¿y pomalowaæ œciany bia³¹ lub kolorow¹ farb¹ g³adk¹, b¹dŸ strukturaln¹, np. RELIEFEM.

Uwaga! Maluj¹c zbyt s³abe pod³o¿e ryzykuj¹ Pañstwo powstawanie pêcherzy i ³uszczenie siê farby. Zbyt ch³onne pod³o¿e drastycznie obni¿a wydajnoœæ, co powoduje 
zwiêkszenie kosztów. Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawieraj¹ce cement i wapno wymagaj¹ okresu karbonizacji (28 dni). Pominiêcie w wykonawstwie okresu 
karbonizacji grozi ca³kowitym odbarwieniem siê powierzchni malowanej.

Malowanie:
Przed przyst¹pieniem do pracy, trzeba zaplanowaæ kolejnoœæ i sposób nak³adania warstw oraz sprawdziæ ostateczny efekt na ma³ej próbce! Uwaga! Podczas dekorowania 
wybranej p³aszczyzny nie wolno robiæ przerwy, aby nie powsta³y tzw. zak³adki! WERNIKS METALICZNY nale¿y nak³adaæ za pomoc¹ pêdzla lub wa³ka na powierzchniê 
ok. 0,3 - 0,5 m2 i natychmiast rozpocz¹æ kreowanie efektów dekoracyjnych. Efekty zale¿¹ w g³ównej mierze od inwencji dekoruj¹cego i od u¿ytych narzêdzi. Tamponowanie, 
wcieranie, szczotkowanie, szpachelkowanie staje siê ³atwe dziêki narzêdziom dekoratorskim FOXTOOLS nale¿¹cym do ca³ego systemu. Dodatkowe, ciekawe efekty mo¿na 
uzyskaæ stosuj¹c szablony dekoratorskie.

Wiêcej informacji, porady i inspiracje znajdziesz na stronie www.fox-dekorator.pl

WERNIKS METALICZNY - transparentna farba z drobinkami metalu, odbijaj¹cymi œwiat³o. Nadaje malowanej 
powierzchni szlachetny, metaliczny odcieñ. Doskonale nadaje siê do pokrywania dekoracji wykonanych RELIEFEM.



BARWNIKI FOX - stanowi¹ uzupe³nienie systemu 
FOX DEKORATOR. Doskonale barwi¹ RELIEF, BEJCÊ 
DO ŒCIAN oraz WERNIKSY METALICZNE, przy czym 
s¹ bardzo wydajne. Mog¹ s³u¿yæ te¿ do barwienia farb 
wodorozcieñczalnych na bazie akrylu.

Rozmiar - 14 x 45 cm

Szablonami mo¿na dekorowaæ powierzchnie, nadaj¹c fakturê p³askorzeŸby, poprzez nak³adanie szpachelk¹ 
barwionej masy RELIEF, lub te¿ w formie p³askiej, nak³adaj¹c farbê ma³¹ g¹bk¹.

 151 geo 152 blask

155 banana 158 filemon156 botanik

159 zebra

153 arabeska 154 amsterdam

157 amigo

S Z A B L O N Y  D E K O R A T O R S K I EB A R W N I K I  F O X

Wciœnij, zamieszaj i gotowe!
Jedna tuba Barwnika FOX wystarcza a¿ na 20 litrów 
bia³ej farby. W doborze odcienia pomo¿e specjalna 
zawieszka do³¹czona do ka¿dego opakowania. 
Znajdziesz w niej równie¿ czytelny schemat dozowania.

W œrodku i na zewn¹trz 
Barwniki FOX doskonale sprawdzaj¹ siê zarówno 
wewn¹trz pomieszczeñ, jak i poza nimi. Wysoka jakoœæ 
pigmentów to gwarancja du¿ej odpornoœci na œwiat³o 
(niektóre barwniki osi¹gaj¹ maksymalne wartoœci 
w oœmiostopniowej skali pomiarowej). Nasze kolory 
zachowaj¹ swój ¿ywy odcieñ przez d³ugi czas.               

Próby wykonane 
z bia³¹ farb¹. 
Przy barwieniu 
produktów 
FOX DEKORATOR 
i PROFILINE moc
barwi¹ca jest 
wielokrotnie wy¿sza. 

Rozmiar - 10 x 14 cm

141 dodi 142 didi 143 dadi

144 smyk 147 tuli 148 pan 149 theodor 150 tex 146 montezuma145 salamandra

Rozmiar - 29 x 21 cm

164 anio³ek 165 maska 169 nosoro¿ec 170 dragon 171 camel163 palma 

166 zebra II 167 oaza 168 s³oñ
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SZPACHLÓWKA AKRYLOWA przeznaczona do uzupe³niania ubytków w drewnie i materia³ach drewnopodobnych, tynkach, 
betonie i metalu (po zabezpieczeniu antykorozyjnym). Dziêki zastosowaniu wysokiej jakoœci dyspersji akrylowej szpachlówka 
po wyschniêciu zachowuje pewn¹ elastycznoœæ. Po wyschniêciu szpachlówki powierzchniê mo¿na malowaæ farbami 
i lakierami.

Produkowana jest w opakowaniach 250 g, 1250 g, 4200 g*.

SZPACHLÓWKA STOLARSKA produkowana na bazie m¹czki drzewnej. Przeznaczona jest do uzupe³niania ubytków w drewnie 
i materia³ach drewnopodobnych. Szpachlówka wch³ania bejcê podobnie jak oryginalne drewno!!! Po wyschniêciu 
szpachlówki powierzchniê mo¿na malowaæ bejcami, farbami, lakierami oraz woskami.

Produkowana jest w opakowaniach 200 g, 900 g, 3500 g*.

SZPACHLÓWKA DO DREWNA przeznaczona do uzupe³niania ubytków w drewnie i materia³ach drewnopodobnych, 
jak równie¿ w tynkach i betonie. Dziêki bardzo ma³ej œrednicy ziaren wype³niacza mineralnego zastosowanie szpachlówki 
gwarantuje bardzo wysok¹ jakoœæ wykoñczenia. Szpachlówkê mo¿na nak³adaæ szpachelkami, jak i pêdzlami. Mo¿e byæ 
pokrywana wszelkimi rodzajami farb i lakierów. Szpachlówka zawiera pigmenty imituj¹ce kolory ró¿nych rodzajów drewna.

Produkowana jest w opakowaniach 250 g, 1250 g, 4200 g*.

203 wanda 204 mak 207 hipi

210 ra 214 tatra

206 organik205 bachus

213 athena211 aztek 212 lefkada208 kyoto

202 kameleon

209 etno

201 love

* na zamówienie

Wa³ek Dekorator
ircha marszczona 

2 wymiar - 18 cm

2A wymiar - 10 cm

Paca Wenecka 

15 - ma³a

16 - trapez

Wa³ek Dekorator
skrawki irchy

1 wymiar - 18 cm

1A wymiar - 13 cm

D E K O R Y ,  S Z P A C H L Ó W K I

Wa³ek Dekorator
folia marszczona

3 wymiar - 18 cm

3A wymiar - 10 cm

Wa³ek Dekorator
szczotkowy

4 wymiar - 18 cm

4A wymiar - 10 cm

Wa³ek Dekorator
g¹bka g³adka

5 wymiar - 18 cm

Paca Dekorator
g¹bka

14 wymiar - 21 x 9 cm

Paca Dekorator
flok falisty

9 wymiar - 21 x 9 cm

Paca Dekorator
skrawki irchy

8 wymiar - 21 x 9 cm

Wa³ek Dekorator
g¹bka dziury

6 wymiar - 18 cm

Tampon Dekoratorr
irchowy

10

Paca Dekorator
szczotkowa

7 wymiar - 21 x 9 cm

Szpachelki Dekorator
plastik

12 iloœæ - 3 szt.

Szpachelki Dekorator
plastik zêbate

13 iloœæ - 2 szt.

Japonki Dekorator
plastik

11 iloœæ - 4 szt.

N A R Z Ê D Z I A  D E K O R A T O R S K I E 

SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA przeznaczona do uzupe³niania ubytków w drewnie i materia³ach drewnopodobnych, 
tynkach, betonie itp. Dziêki bardzo ma³ej œrednicy ziaren wype³niacza mineralnego zastosowanie szpachlówki gwarantuje 
bardzo wysok¹ jakoœæ wykoñczenia. Szpachlówkê mo¿na nak³adaæ szpachelkami, jak i pêdzlami. Mo¿e byæ pokrywana 
wszelkimi rodzajami farb.

Produkowana jest w opakowaniach 250 g, 1250 g, 4200 g*.



FRESCO DEKORATOR:
to unikalny zestaw farb i narzêdzi, s³u¿¹cy do wykonywania efektów dekoracyjnych na œcianie, w klimacie 
dekoracji œródziemnomorskich. Jest doskona³¹ alternatyw¹ do tradycyjnych tzw. przecierek - bardzo prosty 
w u¿yciu.

FRESCO STRUKTURA:
przeznaczona jest do cienkowarstwowego nak³adania na tynk, beton, kamieñ, p³yty gipsowe, drewnopodobne 
oraz na wszystkie pod³o¿a noœne, po ich wczeœniejszym przygotowaniu. Dekoracja, w klimacie 
œródziemnomorskim lub rustykalnym, wykonana mas¹ FRESCO STRUKTURA stanowi doskona³e pod³o¿e 
dla farb z systemu FRESCO DEKORATOR.

SPOSÓB U¯YCIA
Przygotowanie:
FRESCO STRUKTURA wymaga pod³o¿a przygotowanego zgodnie z opisem na opakowaniu oraz zachowaniem sztuki malarskiej. Do gruntowania œciany, przed na³o¿eniem 
masy FRESCO STRUKTURA, polecamy Grunt Sczepny FOX. Przed przyst¹pieniem do malowania farbami z zestawu FRESCO DEKORATOR œciana powinna byæ bia³a. Mo¿na 
wiêc œcianê pomalowaæ na bia³o przed na³o¿eniem FRESCO STRUKTURY, b¹dŸ po jej na³o¿eniu. Za ka¿dym razem otrzymamy trochê inny efekt dekoracyjny. 
Przed przyst¹pieniem do pracy, trzeba zaplanowaæ kolejnoœæ i sposób nak³adania oraz sprawdziæ ostateczny efekt na ma³ej próbce!

Uwaga!: 
-Dekoruj¹c s³abo przygotowane pod³o¿e ryzykuj¹ Pañstwo powstawanie pêcherzy i ³uszczenie siê pow³ok.
-Zbyt ch³onne pod³o¿e drastycznie obni¿a wydajnoœæ, co powoduje zwiêkszenie kosztów.
-Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawieraj¹ce cement i wapno wymagaj¹ okresu karbonizacji (28 dni). Pominiêcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi zniszczeniem 
dekorowanej powierzchni.

Dekorowanie: 
FRESCO STRUKTURÊ nale¿y nak³adaæ cienk¹ warstw¹ na powierzchni 1-2 m2 przy pomocy szerokiej pacy lub szpachelki. Bezpoœrednio po tym rozpocz¹æ modelowanie. 
Efekt dekoracyjny uzale¿niony jest w g³ównej mierze od inwencji dekoruj¹cego oraz narzêdzi u¿ytych do modelowania tynku dekoracyjnego.
Farby z systemu FRESCO DEKORATOR nale¿y nak³adaæ specjalnym aplikatorem i zgodnie z instrukcj¹, zawart¹ w zestawie.

Zestaw FRESCO DEKORATOR zawiera: 
- instrukcjê obejmuj¹c¹ informacje, porady i opisy technik pomocne w wykonaniu dekoracji,
- komplet narzedzi niezbêdnych do wykonania efektu FRESCO,
- trzy 1-litrowe puszki farby DEKORATOR, o specjalnie dobranych kolorach i w³aœciwoœciach, aby maksymalnie uproœciæ sposób nanoszenia na œcianê i za ka¿dym razem 
zagwarantowaæ efekt dekoracyjny.
W sk³ad systemu FRESCO DEKORATOR wchodz¹ zestawy uzupe³niaj¹ce zawieraj¹ce farby w kolorach: blue, cappucino, grejpfrut, orange, pistacja, siena.

Wiêcej informacji, porady i inspiracje znajdziesz na stronie www.fox-dekorator.pl

F R E S C O  S T R U K T U R A

FRESCO DEKORATOR - ³atwy w u¿yciu system zawieraj¹cy wszystkie materia³y, narzêdzia i instrukcje potrzebne 
do wykonania œciany. Nadaje malowanej powierzchni szlachetny œródziemnomorski lub rustykalny wygl¹d.



Farba strukturalna STIUK KLASYCZNY, to ekskluzywne pokrycie dekoracyjne, efektem 
nawi¹zuj¹ce do antycznych technik dekoratorskich. Charakterystyczn¹ cech¹ tak 
wykoñczonej powierzchni jest jej wysoki po³ysk z optyczn¹ przestrzenn¹ g³êbi¹.

WOSK DEKORACYJNY, to œrodek impregnuj¹cy. Po na³o¿eniu na STIUK KLASYCZNY pog³êbia 
po³ysk i kolor, podkreœlaj¹c uzyskany efekt dekoracyjny.

Tynk TRAWERTYN DEKORACYJNY, to unikalne pokrycie dekoracyjne imituj¹ce naturalny kamieñ 
z charakterystycznymi, widocznymi w¿erami i ubytkami w jego powierzchni.

LAKIER DO TRAWERTYNU, to transparentna, bezbarwna farba s³u¿¹ca do dekoracyjnego 
pokrywania powierzchni TRAWERTYNU. Odpowiednio wcierany LAKIER DO TRAWERTYNU 
z dodatkiem Barwników FOX, zag³êbia siê w charakterystycznych nierównoœciach pod³o¿a 
i podkreœla efekt dekoracyjny.

GRUNT SCZEPNY s³u¿y do gruntowania œcian i pod³o¿y pod ró¿norodne dekoracje, 
we wnêtrzach pomieszczeñ. Wyrównuje nierównomiern¹ ch³onnoœæ takich pod³o¿y 
jak beton, tynk gipsowy, cementowy i cementowo-wapienny. Dziêki specjalnie dobranym 
ziarnom kwarcu znacz¹co poprawia przyczepnoœæ powierzchni.

PIASKOWIEC RUSTYKALNY, to akrylowa farba strukturalna, w postaci masy do samodzielnego 
barwienia. Dziêki swoim w³aœciwoœciom oraz sposobie dekorowania umo¿liwia stworzenie 
strukturalnych pow³ok dekoracyjnych imituj¹cych antyczne tynki œródziemnomorskie.

5 kg, 8 kg, 16 kg      0,5 kg

2,5 kg, 4 kg, 8 kg     1 kg,  3kg

1 kg,    3 kg   

8 kg,    16 kg,    25 kg

PROFILINE - to system, dziêki któremu uzyskasz na œcianie imitacje kamieni szlachetnych. 
Wykonanie tych klasycznych i szlachetnych dekoracji œciennych szczególnie polecamy profesjonalistom.



Zakres zastosowania:
STIUK KLASYCZNY przeznaczony jest do cienkowarstwowego nak³adania na tynk, beton, p³yty gipsowe oraz na 
wszystkie pod³o¿a noœne, po ich wczeœniejszym przygotowaniu, we wnêtrzach pomieszczeñ. 
Wykoñczenie i zabezpieczenie:
Po wyschniêciu, STIUK KLASYCZNY, mo¿na pokryæ specjalnym WOSKIEM DEKORACYJNYM, który pog³êbia kolor 
i po³ysk, podkreœlaj¹c uzyskany efekt. 

SPOSÓB U¯YCIA
Przygotowanie pod³o¿a:
STIUK KLASYCZNY wymaga pod³o¿a mocno zwi¹zanego, suchego, oczyszczonego ze starych, ³uszcz¹cych siê pow³ok 

malarskich, równego, bez spêkañ, wolnego od kurzu i t³ustych plam. Powierzchnie pomalowane wczeœniej farbami klejowymi trzeba dok³adnie oczyœciæ do ods³oniêcia 
w³aœciwego pod³o¿a. S³abo zwi¹zane pod³o¿a nale¿y zagruntowaæ g³êboko penetruj¹cym gruntem.
STIUK KLASYCZNY wymaga bardzo g³adkiego pod³o¿a - wszystkie ewentualne nierównoœci pojawi¹ siê jako przebarwienia w czasie wyb³yszczania ostatecznej warstwy. 
Wszystkie powierzchnie przed na³o¿eniem STIUKU KLASYCZNEGO nale¿y zagruntowaæ GRUNTEM SCZEPNYM. 
Uwaga!: 
-Dekoruj¹c zbyt s³abe pod³o¿e ryzykuj¹ Pañstwo powstawanie pêcherzy i odpadanie pow³ok.
-Zbyt ch³onne pod³o¿e drastycznie obni¿a wydajnoœæ, co powoduje zwiêkszenie kosztów.
-Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawieraj¹ce cement i wapno wymagaj¹ okresu karbonizacji (28 dni). Pominiêcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi zniszczeniem 
dekorowanej powierzchni.
Przygotowanie STIUKU KLASYCZNEGO:
Wystarczy zabarwiæ masê i dok³adnie wymieszaæ. Do wyboru, 20 kolorów z palety Barwników FOX. Nale¿y pamiêtaæ, aby jednorazowo zabarwiæ odpowiedni¹ iloœæ STIUKU 
do wykonania dekoracji.
Dekorowanie: 
1 warstwa: STIUK KLASYCZNY nale¿y na³o¿yæ pac¹ ze stali nierdzewnej i wyg³adziæ. Odpowiednie operowanie narzêdziem umo¿liwia wykonawcy stworzenie "rysunku" 
dekorowanej powierzchni. Odczekaæ 8 godzin w temperaturze 21oC i wilgotnoœci wzglêdnej 50%, aby powierzchnia by³a ca³kowicie sucha.  
2 warstwa: Przed przyst¹pieniem do nak³adania drugiej i trzeciej warstwy nale¿y sprawdziæ stan krawêdzi pacy - musz¹ byæ idealne. Najlepiej przeszlifowaæ je papierem 
œciernym 2000, aby by³y równe i ostre. Nak³adaæ cienk¹ warstwê STIUKU KLASYCZNEGO na niewielkie fragmenty powierzchni delikatnie przyciskaj¹c i przeci¹gaj¹c po 
na³o¿onej warstwie ostrym kantem pacy, zawsze zaczynaj¹c na suchej czêœci i koñcz¹c na mokrej (metoda ta pozwala unikn¹æ "kresek" - œladów po pacy). W ten sposób 
wykonaæ pracê na ca³ej powierzchni. Odczekaæ 6-8 godz.
3 warstwa: Jest podobna do drugiej, z tym, ¿e nak³adaj¹c STIUK KLASYCZNY "wyb³yszczamy" go, kilkakrotnie mocno przeci¹gaj¹c ostrym kantem pacy. Przy wyb³yszczaniu 
konieczne jest utrzymywanie ostrza pacy w idealnej czystoœci (najlepiej usuwaæ jakiekolwiek œlady materia³u przy pomocy wilgotnej szmatki). Gêsty materia³ mo¿na delikatnie 
rozcieñczyæ wod¹, aby ³atwiej aplikowaæ ostatni¹ warstwê.
Dodatkowe efekty:
Dla uzyskania efektów zdobniczych przy u¿yciu szablonów dekoratorskich nale¿y wykonaæ ich aplikacje przed wykonaniem pierwszej lub drugiej warstwy. Efekty pojawi¹ siê 
jako dekoracyjne przebarwienia w czasie wyb³yszczania ostatecznej warstwy.
Woskowanie STIUKU KLASYCZNEGO:
WOSK DEKORACYJNY nale¿y nanosiæ przy u¿yciu pacy. Nanieœæ niewielk¹ iloœæ WOSKU DEKORACYJNEGO na krawêdŸ pacy, nak³adaæ na powierzchniê 0,5 do 0,7 m2 
i równomiernie rozprowadziæ cienk¹ warstwê. Kiedy delikatnie przysycha zaczynamy polerowaæ przy u¿yciu miêkkiego tamponu bawe³nianego lub szmatki. Po wypolerowaniu 
jednej czêœci przechodzimy do nak³adania i polerowania nastêpnej, a¿ do ca³kowitego pokrycia powierzchni. 

Wiêcej informacji, porady i inspiracje znajdziesz na stronie www.fox-dekorator.pl

Farba strukturalna STIUK KLASYCZNY, to ekskluzywne pokrycie dekoracyjne, efektem nawi¹zuj¹ce do antycznych technik 
dekoratorskich. Charakterystyczn¹ cech¹ tak wykoñczonej powierzchni jest jej wysoki po³ysk z optyczn¹ przestrzenn¹ g³êbi¹.

S T I U K  K L A S Y C Z N Y



Zakres zastosowania:
TRAWERTYN DEKORACYJNY przeznaczony jest do cienkowarstwowego nak³adania na tynk, beton, kamieñ, p³yty 
gipsowe oraz na wszystkie pod³o¿a noœne, po ich wczeœniejszym przygotowaniu. 
Wykoñczenie i zabezpieczenie:
Po wyschniêciu, TRAWERTYN DEKORACYJNY, nale¿y pokryæ specjalnym LAKIEREM DO TRAWERTYNU. 
Odpowiednio wcierany LAKIER z dodatkiem barwników FOX, zag³êbia siê w nierównoœciach pod³o¿a i podkreœla 
efekt dekoracyjny. 

SPOSÓB U¯YCIA
Przygotowanie pod³o¿a:
TRAWERTYN DEKORACYJNY wymaga pod³o¿a mocno zwi¹zanego, suchego, oczyszczonego ze starych, ³uszcz¹cych 
siê pow³ok malarskich, równego, bez spêkañ, wolnego od kurzu i t³ustych plam. Powierzchnie pomalowane 

wczeœniej farbami klejowymi trzeba dok³adnie oczyœciæ do ods³oniêcia w³aœciwego pod³o¿a. S³abo zwi¹zane pod³o¿a nale¿y zagruntowaæ g³êboko penetruj¹cym gruntem. 
Wszystkie powierzchnie przed na³o¿eniem tynku TRAWERTYN DEKORACYJNY zagruntowaæ GRUNTEM SCZEPNYM. 
Uwaga!: 
-Tynkuj¹c zbyt s³abe pod³o¿e ryzykuj¹ Pañstwo powstawanie pêcherzy i odpadanie tynku.
-Zbyt ch³onne pod³o¿e drastycznie obni¿a wydajnoœæ, co powoduje zwiêkszenie kosztów.
-Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawieraj¹ce cement i wapno wymagaj¹ okresu karbonizacji (28 dni). Pominiêcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi zniszczeniem 
dekorowanej powierzchni.

Przygotowanie tynku:
Suchy tynk zalewaæ wod¹, stale mieszaj¹c, w iloœciach 30% - 35% w stosunku do wagi suchej mieszanki. Tak przygotowan¹ masê, o konsystencji pozwalaj¹cej na jej 
przyczepnoœæ do narzêdzi i pod³o¿a, zamkn¹æ i koniecznie pozostawiæ w opakowaniu na 30 min. Po okresie dojrzewania mo¿na dolaæ wody do uzyskania preferowanej 
konsystencji.
Dekorowanie: 
1 warstwa: 
Gotow¹ do u¿ycia masê na³o¿yæ pac¹ ze stali nierdzewnej i wyg³adziæ. Odczekaæ 12 godzin w temperaturze 21oC i wilgotnoœci wzglêdnej 50%, aby powierzchnia by³a 
ca³kowicie sucha. Przed na³o¿eniem 2 warstwy nale¿y delikatnie przeszlifowaæ ca³¹ powierzchniê papierem œciernym tak, by usun¹æ ewentualne zgrubienia i wtr¹cenia oraz 
odkurzyæ miêkkim pêdzlem.
2 warstwa: 
Przed przyst¹pieniem do drugiego etapu bardzo dok³adnie zwil¿yæ wod¹ ca³¹ powierzchniê przy pomocy wa³ka do farb i pêdzla. Na zwil¿on¹ powierzchniê nak³adamy 
warstwê tynku i wyrównujemy. Nak³adaj¹c du¿e powierzchnie nale¿y pamiêtaæ o sta³ym kontrolowaniu wilgotnoœci powierzchni, szczególnie w miejscach ³¹czeñ materia³u 
(poprzez zwil¿anie spryskiwaczem) tak, aby nie powstawa³y widoczne ³¹czenia. Drug¹ warstwê w fazie przysychania nale¿y wydrapywaæ szpachelkami o ró¿nych 
szerokoœciach tworz¹c nieregularne ubytki i w¿ery (wg uznania, najczêœciej pionowe lub poziome) jednoczeœnie wyg³adzaj¹c powierzchniê kantem pacy. 
W ten sposób wykonaæ pracê na ca³ej powierzchni. Odczekaæ 12 godzin w temperaturze 21oC i wilgotnoœci wzglêdnej 50% do wyschniêcia, a nastêpnie delikatnie 
przeszlifowaæ drobnym papierem ca³¹ powierzchniê i odkurzyæ miêkkim pêdzlem.
Lakierowanie TRAWERTYNU DEKORACYJNEGO:
Po rozcieñczeniu LAKIERU DO TRAWERTYNU wod¹ nale¿y wstêpnie polakierowaæ ca³¹ powierzchniê równomiernie. Po 6 godzinach wysychania mo¿na przyst¹piæ do 
lakierowania w kolorze. Mieszamy LAKIER DO TRAWERTYNU z wybranym Barwnikiem FOX i aplikujemy zgodnie z przebiegiem wykonanych wydrapañ. Najlepiej u¿yæ 
pêdzla szer. ok. 10 cm. Zaczynamy lakierowanie z góry do do³u (je¿eli wydrapania s¹ pionowe) w¹skimi paskami od razu rozcieraj¹c tamponem tak, aby najwiêcej barwnika 
zag³êbi³o siê we w¿erach i ubytkach. W ten sposób pokrywamy ca³¹ powierzchniê.

Wiêcej informacji, porady i inspiracje znajdziesz na stronie www.fox-dekorator.pl

Tynk TRAWERTYN DEKORACYJNY, to unikalne pokrycie dekoracyjne imituj¹ce naturalny kamieñ 
z charakterystycznymi, widocznymi w¿erami i ubytkami w jego powierzchni.

T R A W E R T Y N  D E K O R A C Y J N Y



P I A S K O W I E C  R U S T Y K A L N Y

Zakres zastosowania:
PIASKOWIEC RUSTYKALNY przeznaczony jest do cienkowarstwowego nak³adania na tynk, beton, kamieñ, p³yty gipsowe, 
drewnopodobne oraz na wszystkie pod³o¿a noœne, po ich wczeœniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu. Stosowaæ wewn¹trz 
pomieszczeñ.
Specyficzne w³aœciwoœci:
PIASKOWIEC RUSTYKALNY dziêki zawartoœci specjalnie dobranych wype³niaczy i w³ókien celulozowych ma zdolnoœæ 
ukrywania mikropêkniêæ i nierównoœci pod³o¿a. Jego zalet¹ jest wysoka przyczepnoœæ. Idealnie miesza siê z Barwnikami FOX, 
które daj¹ mo¿liwoœæ tworzenia atrakcyjnych rozwi¹zañ kolorystycznych. Ciekawe efekty mo¿na uzyskaæ zarówno 
w niezabarwionym, jak i zabarwionym PIASKOWCU RUSTYKALNYM. 
Wykoñczenie i zabezpieczenie:
Po wyschniêciu, PIASKOWIEC RUSTYKALNY, mo¿na pokryæ specjalnym LAKIEREM DO TRAWERTYNU z grupy PROFILINE. 
Odpowiednio wcierany LAKIER DO TRAWERTYNU z dodatkiem Barwników FOX, zag³êbia siê w nierównoœciach pod³o¿a 
i podkreœla antyczny efekt dekoracyjny.

SPOSÓB U¯YCIA:
Przygotowanie pod³o¿a:

PIASKOWIEC RUSTYKALNY wymaga pod³o¿a mocno zwi¹zanego, suchego, oczyszczonego ze starych, ³uszcz¹cych siê pow³ok malarskich, bez spêkañ, wolnego od kurzu 
i t³ustych plam. Powierzchnie pomalowane wczeœniej farbami klejowymi trzeba dok³adnie oczyœciæ do ods³oniêcia w³aœciwego pod³o¿a. S³abo zwi¹zane pod³o¿a nale¿y 
zagruntowaæ g³êboko penetruj¹cym gruntem. Wszystkie powierzchnie przed na³o¿eniem PIASKOWCA RUSTYKALNEGO zagruntowaæ GRUNTEM SCZEPNYM. 
UWAGA!: 
-Nak³adanie materia³u na zbyt s³abe pod³o¿e mo¿e spowodowaæ ryzyko powstania pêcherzy i uszkodzenia dekoracji.
-Zbyt ch³onne pod³o¿e drastycznie obni¿a wydajnoœæ.
-Œwie¿e pod³o¿a zawieraj¹ce cement i wapno wymagaj¹ okresu karbonizacji minimum 28 dni przed po³o¿eniem PIASKOWCA RUSTYKALNEGO.  
Dekorowanie: 
WARIANT  I
Nak³adanie PIASKOWCA RUSTYKALNEGO:
PIASKOWIEC RUSTYKALNY, mo¿na zabarwiæ jednym z Barwników FOX. Wymieszaæ przed u¿yciem. Nanosiæ pac¹ ze stali nierdzewnej lub plastikow¹, modeluj¹c wed³ug 
uznania delikatn¹, b¹dŸ wyrazist¹ strukturê. Modelowanie mo¿na wykonaæ te¿ jednym z narzêdzi dekoratorskich FOXTOOLS. PIASKOWIEC RUSTYKALNY, w zale¿noœci 
od gruboœci na³o¿onej warstwy, pozwala na wprowadzanie poprawek w ci¹gu 5 - 10 min od na³o¿enia materia³u na powierzchniê œciany. 
WARIANT  II
Nak³adanie PIASKOWCA RUSTYKALNEGO jak w WARIANCIE I
Lakierowanie PIASKOWCA RUSTYKALNEGO:
Przed rozpoczêciem lakierowania œciana musi byæ ca³kowicie sucha. Po rozcieñczeniu bezbarwnego LAKIERU DO TRAWERTYNU z grupy PROFILINE wod¹ w stosunku 
2:1 nale¿y polakierowaæ ca³¹ powierzchniê, równomiernie wcieraj¹c. Najlepiej u¿yæ pêdzla szer. ok. 10 cm. Po 6 godzinach schniêcia mo¿na przyst¹piæ do dekorowania 
PIASKOWCA RUSTYKALNEGO w kolorze. Mieszamy LAKIER DO TRAWERTYNU z wybranym Barwnikiem FOX i nanosimy pêdzlem, g¹bk¹ lub jednym z narzêdzi FOXTOOLS. 
W ten sposób uzyskujemy jaœniejszy, ³agodny efekt przecierki.
WARIANT  III
Nak³adanie PIASKOWCA RUSTYKALNEGO jak w WARIANCIE I
Lakierowanie PIASKOWCA RUSTYKALNEGO:
Przed rozpoczêciem lakierowania œciana musi byæ ca³kowicie sucha. Od razu przystêpujemy do dekorowania PIASKOWCA RUSTYKALNEGO w kolorze, bez wstêpnego 
lakierowania. Postêpujemy jak w opisie wariantu II. W ten sposób uzyskujemy dynamiczny efekt przecierki, z mocno wybarwionymi nierównoœciami w fakturze dekoracji.
Narzêdzia: 
Do nak³adania, œci¹gania lub modelowania polecamy narzêdzia dekoratorskie FOXTOOLS: pace weneckie, japonki, pace g¹bkowe, szczotkowe i motylkowe, wa³ki g¹bkowe 
i motylkowe, grzebienie. U¿yte narzêdzia nale¿y umyæ wod¹ natychmiast po zakoñczeniu prac.

Wiêcej informacji, porady i inspiracje znajdziesz na stronie www.fox-dekorator.pl

PIASKOWIEC RUSTYKALNY, to akrylowa farba strukturalna, w postaci masy do samodzielnego barwienia. Dziêki swoim w³aœciwoœciom 
oraz sposobie dekorowania umo¿liwia stworzenie strukturalnych pow³ok dekoracyjnych imituj¹cych antyczne tynki œródziemnomorskie.
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RFOX Sp. z o.o.
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroc³aw 

tel. 071/ 364 92 67
fax 071/ 364 92 68

email: biuro@fox-dekorator.pl

w w w . f o x - d e k o r a t o r . p l

FOX DEKORATOR - system dekoracji œcian, który daje 
nieograniczone mo¿liwoœci. Wymarzony dla osób ceni¹cych 
nieprzeciêtne wnêtrza. Dziêki bogatej palecie rozwi¹zañ jest 
idealn¹ propozycj¹ dla architektów. 
FOX DEKORATOR, w po³¹czeniu z wyobraŸni¹, wniesie do 
wnêtrza œwie¿oœæ i oryginalnoœæ.

FRESCO DEKORATOR - to gotowe rozwi¹zanie dekoracji 
œcian. Niebanalne, proste do wykonania. Nuta 
œródziemnomorskiego charakteru o¿ywi ka¿de wnêtrze.

PROFILINE - propozycja dla profesjonalistów. System 
produktów PROFILINE umo¿liwia stworzenie szlachetnych 
pow³ok œciennych. To imitacje kamieni, które nawi¹zuj¹ 
do antycznych technik dekoratorskich. 
PROFILINE, to po³¹czenie surowoœci kamienia ze 
zmys³owoœci¹ koloru.


