
 

 
 

 

 
 

Efekt GALAXY 
zestaw farb i narzędzi 

▪ metaliczny połysk i interferencyjna głębia 

▪ odporny na mycie 

▪ gotowy do użycia – nie wymaga dodatkowego 
przygotowania 

▪ ekologiczny, wodorozcieńczalny 

▪ doskonałe parametry aplikacyjne 

▪ krótki czas wykonania – użytkowanie 
pomieszczenia już po 12 godzinach 

 

      

 

 
 

 
 

Efekt 
 
Nowoczesny efekt dekoracyjny, wyróżniający się metalicznym 
połyskiem i interferencyjną głębią. 
 

Skład zestawu 
 
Efekt GALAXY: 
- PRODUKT 1 – INITIUM COLOR - farba podkładowa, czarna, 
- PRODUKT 2 i 3 – GALAXY -  dekoracyjna farba strukturalna w 
kolorach blue, green lub brown, 
- pędzel płaski 7,6 cm do wykonania dekoracji – 2 szt., 
- gąbka do wykonania dekoracji – 2 szt., 
- taśma malarska, 
- folia malarska. 
 

Właściwości 
 
PRODUKT 1: 
- czarny, 
- ujednolica i wyrównuje właściwości podłoża pod względem 
wybarwienia i struktury. 
 
PRODUKT 2 i 3: 
- odporny na mycie, 
- gotowy do użycia – nie wymaga dodatkowego 
przygotowania, 
- ekologiczny, wodorozcieńczalny, 
- posiada doskonałe parametry aplikacyjne, 
- czas wykonania efektu jest bardzo krótki, 
- pozwala na użytkowanie pomieszczenia 
już po 12 godzinach.

 

Przeznaczenie 
 
Efekt GALAXY służy do dekoracyjnego lub ochronnego 
malowania ścian i sufitów pomieszczeń wewnątrz budynków.  

 

RODZAJE OBIEKTÓW 
MOŻLIWOŚĆ 

ZASTOSOWANIA 

budownictwo mieszkaniowe + 

obiekty użyteczności publicznej, służby 
zdrowia, placówki oświatowo-
wychowawcze 

+ 

obiekty handlowe i usługowe + 

budownictwo przemysłowe + 

budynki gospodarcze i inwentarskie + 

budownictwo komunikacyjne + 

 

RODZAJE PODŁOŻY 
MOŻLIWOŚĆ 

ZASTOSOWANIA 

tynki cementowo-wapienne, tynki 
cementowe  

+ 

podłoża betonowe (monolityczne i z 
prefabrykatów) 

+ 

ściany nieotynkowane z pustaków 
ceramicznych, silikatowych, cegieł, betonu 
komórkowego 

+ 

tynki gipsowe, gładzie i szpachlówki + 

gładzie i szpachlówki polimerowe + 

podłoża z płyt g-k, płyt OSB + 

tapety papierowe, winylowe i z włókna 
szklanego 

+ 

Silikonowe, silikatowe i akrylowe powłoki 
malarskie 

+ 
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Dane techniczne dla PRODUKT 2 i 3 

 
Temperatura przygotowania farby 
oraz podłoża i otoczenia w trakcie 
prac i schnięcia farby 

od +5 °C do +30 °C 

Wilgotność względna w trakcie prac 
i schnięcia farby 

poniżej 80% 

Ilość warstw – Produkt 1 1-2 

Ilość warstw – Produkt 2 i 3 1 

Czas schnięcia – Produkt 1. 2 i 3 ok. 2 godziny* 

Rozpoczęcie użytkowania 
pomieszczenia 

po ok. 12-24 
godzinach* 

* czasy rekomendowane dla warunków aplikacji  
w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej 
temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec 
wydłużeniu.  
 

Malowanie 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, 
zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb. 
 

Wykonanie Efektu 
 
Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i 
sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na 
małej próbce!  
 
Sposób 1 (pędzel) 
Czystą i suchą powierzchnię ściany należy pomalować farbą 
podkładową INITIUM COLOR czarną (P1). Następnie, gdy 
warstwa podkładowa wyschnie, za pomocą pędzla dołączonego 
do zestawu nałożyć pierwszy kolor GALAXY (P2), miejscami 
pozostawiając wolne przestrzenie. Drugi kolor GALAXY (P3) 
nałożyć wypełniając wolne przestrzenie. Od razu po nałożeniu 
obu kolorów należy przystąpić do łączenia kolorów  
i modelowania powierzchni. 
Prace należy wykonywać etapami – za etap przyjmuje się 
wykonanie powierzchni o wielkości 1 m². Uwaga: powierzchnia 
jest podatna na modelowanie przez około 10 minut. Farbę 
należy modelować płaskim  pędzlem o krótkim, miękkim włosiu 
(może być jeden z pędzli dołączonych do zestawu). 
Sposób 2 (gąbka) 
Powierzchnię ściany pomalować farbą podkładową INITIUM 
KOLOR czarną (P1) za pomocą wałka sznurkowego. Następnie 
nałożyć miejscami nałożyć pierwszy kolor GALAXY (P2), 
stemplując za pomocą gąbki, pozostawiając wolne przestrzenie. 
W wolnych przestrzeniach nałożyć drugi kolor GALAXY (P3) 
„metodą mokre na mokre” za pomocą drugiej gąbki dołożonej 
do zestawu. Prace należy wykonywać etapami – za etap 
przyjmuje się wykonanie powierzchni o wielkości 1 m².  
Końcowy efekt dekoracyjny jest uzależniony od użytych narzędzi 
oraz inwencji osoby wykonującej dekorację. 

 

Wydajność 
 
Wydajność z opakowania to ok. 5 m² powierzchni. 
Średnio zużywa się: 
- PRODUKT 1 - ok. 0,11 l/m² (1 l produktu daje ok. 9 m² dekoracji, 
dla jednej warstwy),  
- PRODUKT 2 - ok. 0,12 l/m² (0,3 l produktu daje ok. 2,5 m² 
dekoracji).  
- PRODUKT 3 - ok. 0,12 l/m² (0,3 l produktu daje ok. 2,5 m² 
dekoracji).  
Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu 
jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od 
doświadczenia wykonawcy. 

 

Opakowania 
 
Wiadra plastikowe 1,6 litra. W opakowaniu znajdują się: 
- PRODUKT 1 – INITIUM COLOR – wiaderko 1 litr, 
- PRODUKT 2 – GALAXY – wiaderko 300 ml, 
- PRODUKT 3 – GALAXY – wiaderko 300 ml, 
- pędzel płaski 7,6 cm do wykonania dekoracji – 2 szt., 
- gąbka do wykonania dekoracji – 2 szt., 
- taśma malarska, 
- folia malarska. 
 

Informacje o bezpieczeństwie  
dla PRODUKT 2 i 3 

 

Maksymalna zawartość LZO w produkcie poniżej 199 g/l. 
Dopuszczalna zawartość LZO 200 g/l. 
 
Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu 
produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na stronie 
internetowej fox-dekorator.pl. 
 

Przechowywanie i transport 
 
Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na 
opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na 
stronie internetowej fox-dekorator.pl. 
 
Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) 
wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu. 



 

Ważne informacje dodatkowe 

 
Przed przystąpieniem do malowania należy sprawdzić 
ostateczny kolor na małej próbce.  
 
Na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie 
produkcji. Gdy zaistnieje konieczność malowania farbami  
z różnych partii produkcyjnych lub różnych wielkości opakowań, 
zaleca się  wymieszać je przed przestąpieniem do prac (w celu 
zapewnienia jednolitego efektu kolorystycznego). 
 
Pomieszczenie, w którym zastosowano wyrób, nadaje się do 
użytkowania po wywietrzeniu i zaniku zapachu. 
 
Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą 
może powodować efekt różnych odcieni farby.  
 
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, 
przed zaschnięciem farby.  
 
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. Dokumenty 
towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.fox-dekorator.pl. 
 
Treść karty technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy 
handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione 
wykorzystanie będzie sankcjonowane. 
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