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DEKORATIVNÍ  A PLASTICKÉ NÁTĚRY 

 Plastické nátěry a linkrusty 

 

 Do této kategorie jsou zahrnuty malby a nátěry, 

jejichž povrch není hladký – je reliéfní, plastický, 

strukturální a modelovaný. 

 

 Funkce linkrusty 

 Dekorativně estetická 

 Tepelně a zvukově izolační 

 Ochranná 

 Hygienická (některé lze umývat) 
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Druhy linkrust: 

 Nátěry vytírané (mají nízký reliéf – škrobové, 
olejové) 

 Linkrusty funkční (mají pevný, tvrdý a 
omyvatelný povrch) 

 Linkrusty dekorativní (modelace + různé 
příměsi) 

 Imitace drahých obkladů ( napodobeniny 
mramoru) 

 Linkrusty trvalé ( obsahují olejové přísady) 

 Linkrusty přechodné ( neobsahují olejovou 
složku) 
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DEKORATIVNÍ A PLASTICKÉ NÁTĚRY 

Příprava podkladu: 

 Podklad má být suchý, pevný, čistý, nesavý. 
Omítka vyzrálá. Ze staré omítky odstraníme 
všechny předešlé malby. Vyznačíme plochu, 
čistou omítku napustíme (5mm pod okraj). 

 Materiál pro napouštění: 

 Přechodná linkrusta – rostlinný nebo celulózový 
klih 

 Trvalá linkrusta – fermež, směs fermeže a laků 

 Jako podklad nejsou vhodné vlhké omítky. 

 Linkrusty můžeme použít také na sádrokarton, 
dřevotřísku, překližku apod. 
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Suroviny pro výrobu linkrustové 

hmoty: 

 1.plniva – plavená křída, kaolin nebo jejich směsi 

 2.pojiva vodová – škroby, celulózový klih, kostní 

klih, kazein. 

 Pojiva olejová – fermež, fermežové barvy 

 Pojiva pryskyřičná – olejové nebo olejosyntetické 

laky a emaily 

 Další pojiva – latexové pojivo nebo barva, včelí 

vosk 

 3.smáčedlo a ředidlo - voda 
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Příprava linkrustové hmoty 

 

 Mletý kaolin přidáváme do vody tak dlouho, 

dokud voda přijímá. Po rozmíchání musí 

vzniknout dostatečně hustá hmota. Můžeme 

přidat křídovou kaši. Předem namočený rostlinný 

klih vmícháme do hmoty – hmota pro přechodnou 

linkrustu, jestliže chceme trvalou linkrustu 

přidáme 5% mastných složek nebo 5 % latexu. 

Důkladné promíchání hmoty šnekovým 

míchadlem. 
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Technika nanášení linkrustové 

hmoty 

 Linkrusta se nejčastěji používá na schodištích a 

chodbách v podobě soklu vysokého 130-150 cm. K 

zarovnání horní hrany používáme papírovou 

lepící pásku. Když je napuštěná omítka 

dostatečně suchá (po 24h) nanášíme linkrustovou 

hmotu. Nanášíme mírně opotřebovanou štětkou, 

rovnoměrně roztíráme, vodorovně a pak svisle. 

Nanesená hmota musí být všude stejně silná. 

Takto připravený povrch modelujeme různými 

způsoby. 
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 Technika modelace linkrusty 
 Nejčastěji používaná modelace je malířským 

válečkem s abstraktním a nepravidelným vzorem. 
Dále používáme tupování štětkou, pryžový hřeben, 
vlastní prsty, tiskátka, ocelové nebo pryžové stěrky. 
Linkrustovou hmotu zarovnáme. Suchou hmotu 
jemně obrousíme. 

 Konečná úprava povrchu – provádíme dva 
způsoby 

 1) napustíme stejnou směsí, kterou jsme napouštěli 
podklad, natřeme základní barvou, emailujeme. 

 2) napustíme dvakrát latexem, emailujeme, 
(lakujeme) 

 Pro napouštění a emailování používáme plyšový 
váleček 
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• 1. Jaká je funkce linkrusty? 

• Funkce je dekorativně – estetická, tepelně a 

zvukově izolační, ochranná a hygienická. 

• 2. Jaké znáš druhy linkrust? 

• Nátěry vytírané, linkrusty funkční, linkrusty 

dekorativní, imitace obkladu, linkrusty trvalé, 

linkrusty přechodné 

• 3. Jaký podklad má být pod linkrustu? 

• Podklad má být suchý, pevný, čistý, nesavý. 

Omítka vyzrálá, odstraněné všechny předešlé 

malby. 
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• 4. Které suroviny se používají pro výrobu 

linkrustové hmoty? 

• Pro výrobu linkrustové hmoty se používají a) 

plniva – plavená křída, kaolin, b) pojiva – škroby, 

celulóza, klih, kazein, fermež, olejová pojiva, 

latexové pojivo, včelí vosk, c) smáčedlo a ředidlo -

voda 

• 5. Jaká je příprava linkrustové hmoty? 

• Mletý kaolin přidáváme do vody, dále přidáme 

rostlinný klih, pro trvalou linkrustu přidáme 5% 

olejových složek nebo latexu. 
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KONTROLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI 

 6.Jak se linkrustová hmota nanáší? 

 Linkrusta se používá na schodištích a chodbách. 

Hmota se nanáší na napuštěnou omítku mírně 

opotřebovanou štětkou. Nanášíme rovnoměrně a 

pak svisle. 

 7.Jak se linkrusta modeluje? 

 Nejčastěji se používá malířský váleček. Dále 

můžeme modelovat tupováním, pryžovým 

hřebenem, vlastními prsty, tiskátkama, 

stěrkama apod. 



KONTROLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI 

 8. Jak se provádí konečná úprava povrchu 

linkrusty? 

 Máme dva způsoby úpravy povrchu: 1) napustíme 

stejnou směsí jakou jsme napustili podklad, 

natřeme základní barvou a emailujeme, 2) 

napustíme dvakrát latexem a emailujeme 
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 Tytéž zdroje byly využity i ke zpracování předchozího textu. 

 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Renata 

Jaborníková. 
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