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Technický list Levico

Dekoratívna omietka pre interiér s  efektom cementu. Štuková omietka pre interiér, 
ktorá obsahuje minerálne a syntetické spojivá, ktoré zabezpečujú dobrú priedušnosť, 
ľahkú aplikáciu a  vzhľad, ktorý napodobňuje vzhľad premytého cementu. Ideálne 
pre vytvorenie moderných dekoratívnych efektov vo vnútorných priestoroch domov, 
showroomov, obchodov, kancelárii a verejných priestorov.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre 

Vzhľad matný

Zloženie  minerálne syntetické pojivá, špeciálne vybrané minerálne plnivá

Špecifická hmotnosť 1,53 ± 0,05 kg/cm3 pri 20 °C

Viskozita hustá pasta

Farba prírodná biela, možnosť tónovania

Aplikačné údaje

Nástroje murárske hladidlo z nerezovej ocele /plastu

Schnutie na dotyk po 1 hod., výrobok získa požadované vlastnosti po 2 týždňoch

Výdatnosť 1,6 – 2,0 kg/m² (kompletný cyklus = 2 nátery)

Riedenie pripravený na použitie

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.

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

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 LEVICO 2 nátery LEVICO 2 nátery LEVICO 2 nátery
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Odporúčaný spôsob použitia Použite hladítko z nerezovej ocele pre aplikáciu jednej alebo viacerých vrstiev omietky 
LEVICO v  intervaloch najmenej dvoch hodín a nanášajte len v  jednom smere a to buď 
vodorovne alebo zvisle, v závislosti od podmienok povrchu a požadovaného efektu. Po 
uschnutí (najmenej po 6 – 8 hodinách), pomocou mokrého hladidla z plastu alebo nere-
zovej ocele vytvoríte efekt premytého cementu. Nerezové hladidlo zanecháva po sebe 
charakteristické čierne šmuhy. Na svetlých farebných odtieňoch sú tieto šmuhy nežia-
duce preto použite hladidlo z plastu pre vytvorenie požadovaného pruhovaného efektu  
(stále pracujte len v jednom smere a to buď vertikálne alebo horizontálne). Ak je potrebné, 
produkt dobre premiešajte pomocou mechanického miešadla. Náradie po použití ihneď 
umyte vodou.

 Výrobok uchovávajte na chladnom mieste, vyhnite sa mrazu. Nenanášajte príliš hrubú 
vrstvu. Ak povrch vyžaduje veľmi hrubé vrstvy, aplikujte niekoľko náterov LEVICO alebo 
vhodného štuku. Pre lepšiu odolnosť voči vode a špine aplikujte náter CERA LIQUIDA 
(za 7 – 10 dní alebo v prípade keď je produkt kompletne suchý až do hĺbky). Vzhľadom 
k tomu, že tento výrobok má minerálne zloženie, odporúčame použitie rovnakej šarže, 
aby sa zabránilo drobným farebným rozdielom. Prípadne rozdiely vo farebnom odtieni sa 
považujú za normálne a nie ako chyba produktu. Je to závislé od šarže, od druhu podkla-
du, od okolitých podmienok a od spôsobu aplikácie.  

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

VAROVANIE. 

Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícií. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadaj-
te lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnou legislatívou. 

Obsahuje: Voľný kryštalický kremík- dýchateľná frakcia. Prijmite také pracovné postupy, aby nedochádzalo k uvoľneniu 
produktu do životného prostredia. 

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte  úniku do kanalizácie alebo vodných tokov.

Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 11- Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 
nebezpečné látky.  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.


