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Technický list Garda

Dekoratívny povrchový náter pre interiéry so vzhľadom brúseného kovu. GARDA uľah
čuje dosiahnuť veľmi elegantné a prepracované dekorácie s perleťovým metalickým 
efektom, ktoré sú ideálne pre dekoráciu vnútorných povrchov v domoch, showroo
moch, obchodoch, kanceláriách, verejných priestoroch a iné, a to v klasickom aj mo
dernom štýle. Vďaka svojej jednoduchej aplikácií sa dokáže prispôsobiť každému 
typu miestnosti a zakryť prípadné nedostatky povrchu.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre 

Vzhľad kovový satén

Zloženie  špecálne akrylové pojivá a pigmenty zo vzácnych kovov

Špecifická hmotnosť 1,30 ± 0,15 kg/cm3 pri 20 °C

Viskozita 12000 ± 1000 s (DIN 4 cup pri 20 °C)   

Farba báza: zlatá, strieborná, oceľová, možnosť dotónovať podľa vzorkovníka

Aplikačné údaje

Nástroje štetec, špeciálny plochý štetec

Schnutie na dotyk po 1 – 2 hod., úplne suchý 18 – 24 hod., (doba schnutia sa môže predlžovať 
s nižšou teplotou a vyššou vlhkosťou) 

Výdatnosť 10 – 11 m²/l v jednej vrstve (závisí od nasiakavosti povrchu)

Riedenie pripravený na použitie

Povrchy omietka, 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.

Nový podklad Podklady zo starých farieb 
na vodnej báze (priedušné 
alebo skriedovatelé)

Podklady zo starých 
farieb na vodnej báze 
(umývateľné, súdržné)

Základ AETDECOR FONDO 1 náter ARTDECOR FONDO 1 náter –

Konečný náter GARDA 1 náter GARDA 1 náter GARDA 1 náter

GARDA
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Odporúčaný spôsob použitia Ako prvú vrstvu aplikujte základný náter ARTDECOR FONDO na úplne suchý povrch 
(odporúčame počkať aspoň 24 hodín), naneste vrstvu GARDA, v závislosti od požadova
ného výsledného efektu. Môžu byť použité nasledujúce dekoračné techniky:

 BRÚSENÝ EFEKT: vybraný náter GARDA rozotrite na plochu cca 1 – 2 m2 pomocou špe
ciálneho plochého štetca, následne použitím klasického štetca krátkymi krížovými ťahmi 
pretrite zvolenú plochu a na koniec opäť tú istú plochu prejdite ešte raz špeciálnym plo
chým štetcom, čím získate požadovaný vzhľad.

 TEXTÍLNY EFEKT: vybraný náter GARDA rozotrite pomocou špeciálneho plochého štet
ca krátkymi krížovými ťahmi na plochu cca 1 – 2 m2. Ten istý povrch prejdeme ešte raz 
plochým širokým štetcom najprv ťahom zvisle, a potom horizontálne. Namiesto špeci
álneho plochého štetca možno použiť bežné štetce alebo štetce plochého tvaru alebo 
rukavicovú techniku.

 Farby na báze zlata je niekedy potrebné pretrieť druhou vrstvou aby sa zabezpečilo do
konalé prekrytie a dekoratívny efekt. Produkt miešajte ručne a jemne, nikdy nepoužívajte 
vysokorýchlostné miešadlá.

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 vody a pri priamom slnečnom žiarení. 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.


