
Antique Provence Decoleem
jílová štuková omítka



24 základních odstínů

3 základní struktury finálního povrchu



reprezentativní, subtilní, uvolňující  
tak působí přírodní krása jílu 

pevný a odolný



                                                                                          

POPIS: Tierrafino Antique Provence je dekorativní štuková jílová 
omítka pro stěny a stropy v interiéru, s velice tvrdým po-
vrchem (>SII). V základě lze s omítkou dosáhnout tří typů 
finální povrchové struktury: matná, lesklá, lesklá s Tierra-
fino Wax. 

SLOŽENÍ: Různé druhy jílu a písku, přírodní pojivo. 

BALENÍ: 15 kg / kyblík  

MÍCHÁNÍ: Smíchejte 1 kg suché směsi  Tierrafino Antique Provence 
s 0,45 l vody (to platí pro všechny požadované povrchové 
úpravy). Míchejte 5 minut, elektrickým míchadlem s tyčo-
vým mixerem barev. Směs ponechejte alespoň 15 minut 
odstát, a poté znovu důkladně promíchejte po dobu min. 
5 minut. 

SPOTŘEBA:  Přibližně 0,7 kg / m2 při tloušťce vrstvy 0,5 mm na rovném 
povrchu podkladu. Spotřeba bude vyšší na hrubém pod-
kladu.

SKLADOVÁNÍ:  Skladujte na suchém místě.     
                                

TRVANLIVOST: V suchém stavu lze Antique Provence skladovat po dobu 
minimálně 3 let.  Po smíchání s vodou by měl být Antique 
Provence spotřebován do 4 dnů. 

BARVY:  Antique Provence Decoleem je k dispozici ve 24 základních 
barvách. Díky použití přírodních surovin se mohou, mezi 
jednotlivými šaržemi výrobku, vyskytnout malé barevné 
odchylky. Na vyžádání prodejce mohou být namíchány  
i jiné odstíny.

OBLAST 
POUŽITÍ

Dekorativní jílová štuková omítka pro nosné stěny a stro-
py v interiéru. Antique Provence je vhodný pro vlhké pro-
story, stejně tak lze použít v  exteriéru, ale jen na plochy 
chráněné  před přímým kontaktem s vodou. Hodí se pro 
omítání v tloušťce cca. 0,5 mm jedné vrstvy, na rovné a při-
pravené podklady, jako jsou hliněné, vápenné, cementové 
a sádrové omítky, beton, sádrokarton (systémy suchých 
stěn) … Antique Provence lze použít na všechny podklady 
připravené pro malbu / tapety, po aplikaci přilnavostního 
penetračního nátěru Tierrrafino Contact primer.

VLASTNOSTI - pro zkušené kutily / profesionály 
- vysoká přilnavost
- tvrdý po zaschnutí
- ruční aplikace 
- paropropustný (bez vosku)
- reguluje vlhkost
- antistatický
-  100% přírodní, odpad lze likvidovat v zahradě

Antique Provence Decoleem
jílová štuková omítka

PRODUKT
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PODMÍNKY: Teplota vzduchu a podkladu pro aplikaci musí být minimálně 
+5°C. 

NANESENÍ:  Antique Provence Decoleem by měl být aplikován v tloušťce jedné 
vrstvy cca. 0,5 mm. 

PODKLAD: Pevný, trvale suchý, savý, rovný – avšak dostatečně zrnitý pro 
mechanickou přilnavost, bez prachu a mastnoty. Odstraňte 
zbytky tapet, odlupující se omítky a barvy. Velmi hladké a/nebo 
nesavé podklady předem ošetřete základním penetračním ná-
těrem Tierrafino Contact primer. Nový podkladový beton dů-
kladně očistěte amoniakem (čpavek).  

SPOTŘEBA / 
POVRCH:   

Mat: spotřeba – 1m2 / 600-700 g suché směsi Antique Provence 
Decoleem. 
Naneste jednu vrstvu zednickým/japonským hladítkem. Mate-
riál nechejte zavadnout a vymodelujte hladítkem požadovanou 
strukturu vzoru, případně k  modelaci vzoru použijteviskózní 
houbu. Nechte vyschnout. Spotřeba materiálu bude vyšší na 
hrubém podkladu.  

  Lesk: spotřeba – 1m2 / 2x 600-700 g suché směsi Antique Pro-
vence Decoleem. Naneste první vrstvu zednickým / japonským 
hladítkem a nechte uschnout. Poté naneste druhou vrstvu a hla-
dítkem povrch utáhněte - vyleštěte. Více leštění vytváří více sta-
rožitného provensálského vzhledu. Při aplikaci nedovolte, aby 
materiál vysychal příliš rychle. V případě potřeby povrch lehce 
navlhčete postřikem vody.
Lesk s voskem: aplikujte obě vrstvy Antique Provence Deco-
leem, jak je popsáno v povrchové úpravě „Lesk“. Po vyschnutí 
aplikujte Tierrafino Wax (viz. „Dokončení“). 

    
                                

SPECIÁLNÍ 
EFEKTY:  

Antique Provence Decoleem s výraznou kresbou
Zednickým / japonským hladítkem naneste max. 0,5 mm omít-
ky. Omítku aplikujte křížovými tahy, tak dosáhnete efektu tzv. 
„francouzského stylu“. Nechte uschnout. 
Antique Provence Decoleem se subtilní kresbou
Zednickým / japonským hladítkem naneste max. 0,7 mm omít-
ky a srovnejte povrch. Jakmile je omítka dostatečně zatuhlá - 
plocha dosáhne matný vzhled, jemně omítku vybruste, krouži-
vými pohyby, brusnou houbičkou. Nechte uschnout. 
Antique Provence Decoleem s  mramorovým efektem   
Marmorino  
Zednickým / japonským hladítkem naneste přibližně 
0,5 mm omítky, vymodelujte požadovanou kresbu  
a nechte zaschnout. Poté naneste druhou vrstvu 0,5 mm. Po za-
tuhnutí, když plocha dosáhne matný vzhled, povrch vyleštěte 
hladítkem. V případě potřeby povrch lehce navlhčete postřikem 
vody a pokračujte v  leštění.Opakovaným leštěním lze dosáh-
nout výraznější kresbu vzoru a zářivější lesk. 
Antique Provence Decoleem s  pískovcovým efektem 
Travertino 
Zednickým / japonským hladítkem naneste přibližně 0,7 mm 
omítky. Následně omítku tupujte (poklepem) kartáčem, nebo 
štětcem s  tuhým chlupem a vytvořte tak na povrchu  struktu-
ru malých prohlubní a výstupků. Po zatuhnutí, když plocha do-
sáhne matný vzhled, povrch opatrně vyleštěte tak, aby zůstaly 
zachovány malé prohlubně. V  případě potřeby povrch lehce 
navlhčete postřikem vody a pokračujte v leštění. Opakovaným 
leštěním lze dosáhnout výraznější kresbu vzoru a zářivější lesk.

-  100% přírodní, odpad lze likvidovat v zahradě
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Antique Provence Decoleem s  marockým 
efektem  Tadelakt
Zednickým / japonským hladítkem naneste přibližně  
0,5 mm omítky, vymodelujte požadovanou strukturu 
kresby a nechte zaschnout. Poté naneste druhou vrstvu  
0,5 mm.  Po zatuhnutí, když povrch dosáhne matný vzhled, 
utáhněte hladítkem a vyleštěte kamenem pro Tadelakt (po-
lodrahokam). V  případě potřeby povrch lehce navlhčete 
postřikem vody a pokračujte v leštění. Opakovaným leště-
ním lze dosáhnou výraznější kresbu vzoru a zářivější lesk.

SCHNUTÍ: Za normálních podmínek (+20°C / 60% relativní vlhkost) 
je Tierrafino Antique Provence suchý za 2-24 hodin. Ne-
zrychlujte proces schnutí, aby mělo organické pojivo do-
statek  času na vytvrdnutí.  Nenechávejte však Antique 
Provence zbytečně dlouhou vlhký, měl by  zaschnout do  
3 dnů od aplikace.  

OPRAVY: Poškozenou oblast navlhčete vodou, tak aby omítka mírně 
změkla. Poškozené místo  vyplňte Tierrafino Antique Pro-
vence, srovnejte s rovinou povrchu a snažte se vymodelo-
vat  stejnou strukturu kresby.       

DOKONČENÍ: Vzhledem k otevřené - paropropustné struktuře, na sebe 
Antique Provence může vázat   prach a nečistoty. Bez doda-
tečné povrchové úpravy Tierrafino Wax, použijte produkt 
pouze pro dekorativní účely, v  prostorech které nejsou 
nadměrně zatěžovány prachem.

 Pokud je povrch ošetřen přípravkem Tierrafino Wax, stává 
se omyvatelným (vlhkým hadříkem / houbou). Pro tento 
účel naneste válečkem dvě vrstvy směsi 50% Tierrafino
Wax a 50% vody (1:1). Mezi jednotlivými nátěry vyčkej-
te, než bude předcházející vrstva zcela suchá. Při aplikaci 
druhé vrstvy by odstín povrchu Antique Provence neměl 
již více ztmavnout.  Pokud se tak stane, znamená to, že An-
tique Provance není zcela uzavřen. V tomto případě mů-
žete zvážit použití další vrstvy nátěru Wax. Dokud odstín 
Antique Provence nepřestane tmavnout, není povrch zcela 
uzavřen. 

ŘEDIDLO: Voda

BEZPEČNOSTNÍ              
POKYNY: 

Vyvarujte se kontaktu s očima a sliznicemi.  Při práci se 
zvýšeným rizikem (stropy) použijte ochranné brýle.
                                

EXTRA  Antique Provence Decoleem lze smíchat  s  max. 10 %  
Tierrafino pigment. 

NÁSTROJE: Ochranné brýle a rukavice, zednický kýbl/vana, elektrické 
míchadlo s tyčovým mixerem (kov bez laku), zednická lží-
ce a hladítko (INOX), Japonské (benátské) ocelové hladít-
ko, štukaterská paleta, krycí malířská páska a fólie.                                       

DOPLŇKOVÉ
PRODUKTY:

Tierrafino Contact primer, Fix, Wax, TierraCol - základní 
jílový nátěr
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Podklad Přilnavost Krycí 
vlastnosti 

Rady Contact primer

Sádrokarton (SDK) / suchá zeď / Sheetrock **** **** (x)

Sádrokarton / Sheetrock s čerstvou sádrovou 
omítkou

**** **** (x)

Čerstvá vápenná omítka **** **** (x)

Beton (hladký povrch) ***** **** (x)

Aquapanel Knauf ***** **** x

Fermacell (SVD) ***** *** x

YTONG ***** *** x

Cihly pálené *** *** x

Masonit - Hobra (dřevovláknitá deska) *** *** smirkový papír x

MDF (dřevovláknitá deska) *** *** smirkový papír (x)

Lakované dřevo (smrk) *** ** smirkový papír x

Surové dřevo (řezané) * *** x

Triplex / Multiplex - vícevrstvá překližka 
(neošetřená)

***** *** x

Finální jílová omítka (Finish / Duro) **** **** (x)

Hrubá hliněná omítka (Base / TierraCol) **** *** (x)

Hliněný panel **** *** (x)

Base červený (hrubá hliněná omítka) **** ** (x)

Tadelakt (Stone) *** *** důkladně vymýt vodou x

Plast *** *** x

Kov *** *** x

Karton (lepenka) **** *** x

Latex **** *** (a)x

Tapeta * *** x

* velmi špatné 3-4 vrstvy Tierrafino Antique Provence Decoleem

** špatné 3 vrstvy Tierrafino Antique Provence Decoleem

*** normální 2 vrstvy Tierrafino Antique Provence Decoleem

**** dobré 1-2 vrstvy Tierrafino Antique Provence Decoleem

***** velmi dobré 1-2 vrstvy Tierrafino Antique Provence Decoleem 

(×) Nestabilní (sprašné) jílové povrchy a velmi hladké povrchy jako sádra / vápno / beton musí být ošetřeny Tierrafino Contact primer.  

(a) Použijte Tierrafino Contact primer na latexové barvy, které nejsou odolné proti otěru.     

 jílová štuková omítka   
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Ačkoli byl popis tohoto produktu sestaven s maximální pečlivostí, společnost Tierrafino 
neodpovídá za jakékoli přímé či nepřímé škody, které mohou nastat použitím informací 
uvedených v tomto popisu produktu. Zkontrolujte prosím, zda máte aktuální verzi tech-
nického listu tohoto produktu. S každým novým vydáním informací o produktu končí 
platnost předchozího vydání.

Vyloučení odpovědnosti



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 001

KOLEKCE ZÁKLADNÍCH ODSTÍNŮ



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 002



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 003



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 004



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 005



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 006



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 007



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 008



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 009



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 010



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 011



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 012



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 013



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 014



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 015



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 016



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 017



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 018



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 019



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 020



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 021



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 022



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 023



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 024



www.ayadesajn.net
www.tierafinno.cz

Kontaktujte nás:
info@ayadesajn.net
tel.: +420 724 890 501

Originální vzorky odstínů  
Antique Provence Decoleem si 
můžete prohlédnout v kanceláři 
ayadesajn: Kalvodova 15, Brno. 


