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Biely krycí základný náter, určený pre aplikáciu ARTDECOR náterov. Ľahko sa nanáša, 
umožňuje ideálnu prípravu povrchu steny, zjednocuje ju a zakrýva drobné nedokona-
losti. Vďaka svojej špeciálnej receptúre, je aplikácia ARTDECOR dekoratívnej povr-
chovej úpravy ešte jednoduchšia.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre 

Vzhľad nepriehľadný

Zloženie  špeciálne akrylové pojivá

Špecifická hustota 1,58 ± 0,05 kg/cm3  pri 20 °C

Viskozita 19000 ± 2000 s (DIN 4 cup pri 20 °C)

Farba biela

Aplikačné údaje

Nástroje štetec, valček s krátkym vlasom

Schnutie na dotyk po 1 – 2 hod.

 pretierateľný 4 – 6 hod., úplne suchý  18 – 24 hod., (doba schnutia sa môže predlžovať 
s nižšou teplotou a vyššou vlhkosťou) 

Výdatnosť 10 – 12  m²/l v jednej vrstve (závisí od nasiakavosti povrchu)

Riedenie vodou 20 – 30 %

Povrchy omietky, sadrokartón, drevo, atď. po vhodnej úprave

Pracovný postup

Príprava povrchu povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty a pod. Od-
lupujúce sa časti steny alebo skriedovatelé staré nátery musia byť odstránené a očistené 
kefou alebo brúsením. Nedokonalosti a trhliny vytmelené (napr. tmelom BOEROSTUC-
CO). Na mierne skriedovatelé povrchy naneste vrstvu FONDO 2000. 

 Pre dosiahnutie hladkého a jednotného povrchu naneste vrstvu ARTDECOR FONDO  po-
mocou kvalitného valčeka s krátkym vlasom. Po správnej aplikácii bude následná apli-
kácia vybraného dekoru oveľa jednoduchšia. Je možné prispôsobiť riedenie náteru na 
základe charakteristík povrchu a použitého nástroja. Ak je potrebné, naneste druhú vrstvu 
ARTDECOR FONDO.
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Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú. 

Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 30 °C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako  85 %. Neaplikovať 
pri kondenzácii a pri priamom slnku. Skladujte na chladnom mieste a chráňte pred mrazom.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných to-
kov. Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené 
v 08 01 19. 

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo me-
tódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.


