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ARD PAINT 
Vodouriedite ľná akryl-siloxanová, paropriepustná farba  

pre interiér a exteriér. 
 

CHARAKTERISTIKA: 
ARD PAINT je maľba vysokej kvality a príjemného matného vzhľadu. Vysoká krycia schopnosť a ľahká 
aplikácia určujú  produkt špecifický pre dekoráciu interiérov. Dobrá rovnováha medzi priepustnosťou vodných 
pár a odolnosť proti kriedovaniu robia výrobok obzvlášť vhodný pre natieranie vnútorných povrchov  
podliehajúcich kondenzácii. Môže byť použitá aj v exteriéri na steny nepriamovystavené vplyvu počasia, ako sú 
verandy, loggie atd.. Farba sa vyznačuje  nízkym obsahom prchavých látok, slabším vnemom vône 
a znamenitým stupňom estetiky  aj obtiažnych farebných odtieňov. 
 

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Vonkajšie povrchy ešte nenatierané: 
Dobre očistiť od prachu, špiny a častí, ktoré dobre nedržia. Vhodným materiálom opraviť prípadné 
nedokonalosti a nerovnosti. Na suchý povrch naniesť ARD FIX, alebo ISOLEX. 
Vonkajšie povrchy už natierané a čiasto čne poškodené: 
Očistiť od zvyškov farby a časti, ktoré dobre nedržia a výkvetov soli. V prípade výskytu plesní je potrebné 
ošetriť  vhodným výrobkom.  Suchý povrch  izolovať jednou vrstvou  ARD FIXU,  alebo ISOLEXU.   
Vnútorné povrchy ešte nenatierané: 
Mäkkou kefou odstrániť prach, špinu a časti, ktoré dobre nedržia. Vhodným materiálom opraviť prípadné 
nedokonalosti a nerovnosti. Suchý povrch  izolovať jednou vrstvou  ARD FIXU, alebo ISOLEXU . 
Vnútorné povrchy už natierané bežnými farbami v dob rom stave: 
Dobre očistiť od prachu, špiny a časti, ktoré dobre nedržia. Poškodené časti opraviť a celý povrch izolovať 
jednou vrstvou ARD FIXU,  ISOLEXU, alebo BIANCO FIXU na tmavé povrchy. 
Vnútorné povrchy už natierané umývate ľnou farbou: 
Dobre očistiť od prachu, špiny a časti, ktoré dobre nedržia. Poškodené časti opraviť a opravované časti po 
zaschnutí  izolovať jednou vrstvou ARD FIXU. 
Voľbu izolácie zvoliť podľa stavu podkladu, ale vo väčšine prípadov použiť ARD FIX. 
 

NANÁŠANIE: 
Výrobok pred použitím od spodku dobre premiešať a nariediť. 
Štetec: 
Výrobok od spodku dobre premiešať, zriediť 35 - 45 % s vodou  a aplikovať krížovými ťahmi. Po 2 hod. naniesť 
druhú vrstvu. 
Valček: 
Zriediť 15 - 25 % s vodou a aplikovať krížovými ťahmi. Po 2 hod. naniesť druhú vrstvu. 
 
Môže byť prifarbená farbami vysokej koncentrácie. Nanášať pri  teplote prostredia alebo povrchu od + 5 oC do + 
35 oC.  Náradie hneď po použití umyť vodou. Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. 
 
Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných 
noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako 
špeciálny odpad. S ďalšími  informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Špecifická váha:                1500 ± 50 g/l 
Viskozita pri 20 0C:           10.000 ± 2000 cP 
Vzhľad:                              matný 
Doba schnutia:                  suché na dotyk za 2 hod., suché do hĺbky za 24 hod. 
Výdatnosť:                        cca. 5,5 m2/l v dvoch vrstvách na rovnom a stredne absorpčnom povrchu 
Farba:                                biela, odtieň podľa vzorkovnice výrobcu AZ – ARD,  SIXTEEN .  
Balenie:                              0,75 l, 4 l, 14 l. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Naše ústne a písomné odporučenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi  na základe 
súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden 
právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka alebo spracovateľa povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal 
naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmýšľané použitie. Revízia: 2013/01 


