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Technický list Laveno

Hrubý dekoratívny interiérový náter.

Pomocou rôznych nástrojov, inovatívna hmota LAVENO umožňuje ľahko reproduko-
vať drsne vyzerajúce povrchy ako vzhľad kameňa alebo muriva vrátane cementového 
efektu, lávového kameňa, poškriabaných povrchov atď. V niekoľkých jednoduchých 
krokoch môžete vytvoriť drsné povrchy , ktoré pridávajú originálny nádych do každé-
ho prostredia, je ideálny pre domácnosť, salóny, obchody, kancelárie, verejné budovy 
a iné.

LAVENO môže byť skombinovaný aj s transparentným náterom ARONA alebo s náte-
rom BOLSENA, ktorý má kovový vzhľad.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre 

Vzhľad dekoratívny efekt

Zloženie  špecálne akrylové pojivá a plnivá s kontrolovanou veľkosťou častíc

Špecifická hmotnosť 1,70 ± 0.15 kg/cm3  pri 20 °C

Viskozita 80000 ± 5000 s (DIN 4 cup pri 20 °C)   

Farba neutrálna

Aplikačné údaje

Nástroje murárske hladidlo, nerezová špachtľa, nástroje na tvarovanie

Schnutie na dotyk po 2 – 3 hod., úplne suchý 18 – 24 hod., (doba schnutia sa môže predlžovať 
s nižšou teplotou a vyššou vlhkosťou) 

Výdatnosť 0,8 – 1,2  m²/l  v závislosti od požadovaného efektu

Riedenie pripravený na použitie

Povrchy malta, sadra, 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 so zvyškom  starých 
farieb na vodnej báze (súdržné)

Podklady so zvyškom 
starých farieb na vodnej 
báze (umývateľné, súdržné)

Základ AETDECOR FONDO 1 náter ARTDECOR 
FONDO 1 náter

ARTDECOR   
FONDO 1 náter

Konečný náter LAVENO 1 náter LAVENO 1 náter LAVENO 1 náter

LAVENO
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Odporúčaný spôsob použitia Po nanesení náteru ARTDECOR FONDO (odporúčame počkať aspoň 24 hodín), naneste 
vrstvu náteru LAVENO pomocou nerezovej špachtle a oceľového hladítka. Požadovanú 
textúru dosiahnete použitím rôznych nástrojov podľa potreby. Následne, ak je povrch úpl-
ne suchý (24 hodín) môžete aplikovať vrchné náterové vrstvy BOLSENA  alebo ARONA.

Môžu byť použité nasledujúce techniky 

 KORKOVÝ EFEKT: textúru vytvoríte špeciálne štruktúrovaným valčekom. Ako vrchný ná-
ter môžete aplikovať náter Bolsena alebo Arona.

 JAMKOVÝ EFEKT: dosiahneme vtlačením valčeka do mokrého náteru. Po zaschnutí mô-
žeme aplikovať náter Bolsena.

 VULKANICKÝ EFEKT: textúru vytvoríme pomocou špeciálneho špongiového valčeka. 
Keď je náter takmer suchý, použijeme hladidlo z nerezovej ocele a jemne prechádzame 
po povrchu a vytvárame textúru.

 POŠKRIABANÝ EFEKT: textúru vytvoríme škriabaním a následným vyhladením špeciál-
nou stierkou.

 EFEKT TKANIVA: hmotu nanesieme plastovou stierkou a následne ozubeným hladítkom 
horizontálnymi a vertikálnymi pohybmi vytvárame požadovanú štruktúru.

 EFEKT STARÉHO MÚRU: pred tým ako zaschne prvá vrstva naneste ďalšiu vrstvu 
(mokré do mokrého ) pomocou kontrastnej farby.

 EFEKT LIATEHO BETÓNU: vytvoríme nanesením hmoty len v jednom smere nerezovým 
hladítkom.

 CEMENTOVÝ EFEKT: pomocou nerezového hladítka.

 Pred použitím jemne zamiešajte. Nepoužívajte žiadne vysokorýchlostné miešadlo.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú. 

Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C. 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.


