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ARTECO 1 
 
 

                                              Technický list SC 00195 
 
 
NÁZOV: ARTECO 1 
TYP: farba s antickým efektom  
POUŽITIE: na steny v interiéri a exteriéri 
CHARAKTERISTIKA: Špecifická hmotnosť: 1.020 ± 30 gr/LT pri teplote 25°C 
 Výdatnosť: 24 - 25 m2/LT (môže sa meniť v závislosti 

od drsnosti povrchu, absorpčnej 
a aplikačnej metódy) 

 Estetický efekt: Satinová, matná 
 Zafarbenie: Farebná škála z katalógu 
 Balenie: LT. 1 - LT. 4 
   
DOBA SCHNUTIA:  4 °C pri teplote 20°C 
  24 hodín pri teplote 20°C 
   
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOSŤ: 

farba s charakteristickým antickým efektom; po úplnom vytvrdnutí sa 
získa priedušný film, vďaka ktorému je odolný proti nárazom a oderu 
 

PRÍPRAVA POVRCHU: Staré steny v interiéri a exteriéri. Odstráňte starú nepriľnavú a 
odlupujúcu sa farbu z podkladu a umyte ju vodou a vhodným 
mydlovým prostriedkom. Ďalej naneste vrstvu PRIMER 400  
zriedeného 50% vodou ako fixačný  náter. Asi po 4 hodinách pri 20 ° 
C naneste druhú vrstvu náteru PRIMER 400 zriedeného 15 - 20% 
vodou. Ak je povrch čistý a farba sa neodlupuje je postačujúce naniesť 
len 1 vrstvu PRIMER 400 zriedeného 15 - 20% vodou. Približne  po 4 
hodinách pri 20 ° C pokračujte s aplikáciou náteru ARTECO 1. 
Nové steny v interiéri a exteriéri. Naneste vrstvu PRIMER 400  
zriedeného 50% vodou ako fixačný  náter. Asi po 4 hodinách pri 20 °C 
naneste druhú vrstvu náteru PRIMER 400 zriedeného 30 % vodou. 
Približne  po 4 hodinách pri 20 ° C pokračujte s aplikáciou náteru 
ARTECO 1. 

PRÍPRAVA PRODUKTU: miešanie:  pripravený na použitie 
APLIKÁCIA: spôsob: štetec 
 počet náterov: 1 
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APLIKAČNÝ CYKLUS: Pomocou špeciálnej sady štetcov v KIT 39 naneste vrstvu ARTECO ‘1  
Vhodná technika maľovania– krúživé pohyby štetcom s vyvíjaním 
nerovnomerného tlaku a nanášaním malého množstva  farby štetcom. 
Pre konečnú úpravu ťažko dostupných plôch, ako sú rohy pri strope je 
vhodné použiť špecálny malý štetec, ktorý je súčasťou sady štetcov 
KIT 39. Výsledný konečný antických stien 
Pozn : Nikdy neaplikujte  farbu štetcom rovnomernými pohybmi, 
konenčný efekt antických stien je možné dosiahnuť len  krúživými 
pohybmi štetcom použitím malého množstva. 
Výsledná intenzita farebného odtieňa sa môže líšiť od vzorky 
v katalógu v závislosti od sily vyvíjaného tlaku štetcom a množstva 
použitej farby ARTECO ‘1.  
Ochranný náter. Pre zvýšenie odolnosti povrchu voči oteru 
a frekvencie umývania môže byť ARTECO ‘1 - približne po 4 
hodinách pri 20 ° C je možné alikovať štetcom ochranný transparentný 
matný ochranný náter FINISH V 16 v interiéri. V exteriéri je nutné 
použiť ochranný transparentný matný náter FINISH V 15.  
Ochranný náter FINISH V 16 je potrebné použiť zriedený 100% 
vodou, zatiaľ čo FINISH V 15 je pripravený na použitie, neriedi sa . 
Vhodná technika aplikácie pre FINISH V 15 a V 16 je krúživý pohyb 
štetcom s vyvíjaním jemného mierneho tlaku štetcom. 
Pred použitím musí byť farba ARTECO  1 dôkladne premiešaná.  

SKLADOVANIE: uistite sa, že je produkt dobre uzavretý aj po použití, skladujeme ho pri 
teplota pri aplikácií musí byť + 5°C až + 30 °C. 

POZNÁMKY: Nástroje je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným 
čistiacim prostriedkom. 

STABILITA:  približne 2 roky 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY  
A LIKVIDÁCIA 

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je 
potrebné prečítať Techinický list a Kartu bezpečnostných údajov.  
Výrobok je nebezpečný a obsahuje nebezpečné látky, ktoré môžu 
spôsobiť poškodenie dýchacích ciest a podráždenie očí. 

 
Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Zabráňte vdýchnutiu a 
chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade 
kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s 
lekárom. Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a 
osobnej ochrane  sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej 
v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk 
 
Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným 
čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, 
kanalizáciách.  
 
Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných 
predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi 
nakladania s odpadom pre použité balenia.  
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