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ARDSALUS IMPREGNANTE 
Základný, izolačný náter bez zápachu, zbavený toxických surovín. 

 

CHARAKTERISTIKA: 
Je vyrobený zo surovín bez akejkoľvek toxicity k ochrane zdravia aplikátora a tých, ktorý žijú vo vymaľovaných 

priestoroch. Výrobky tejto rady sú šetrné k životnému prostrediu, sú bez zápachu, zbavené rozpúšťadiel, 

zmäkčovadiel, ťažkých kovov a škodlivých látok vo všeobecnosti. Je dobrý izolátor preto, že blokuje zvyškovú 

zásaditosť novej omietky, zjednocuje nasiakavosť povrchu a zlepšuje estetiku povrchovej úpravy. Vhodný pre 

použitie na savé podklady, betón a omietky každého typu, kde tvorí vynikajúci podklad pre farby rady 

ARDSALUS 

 

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Povrchy v interiéry ešte nenatierané: Odstrániť jemnou kefou prach a časti, ktoré dobre nedržia. 

Vyrovnať nedokonalosti ( praskliny ) napr. LITOSTUCOM. Po 6 hod. opravované časti prebrúsiť jemným 

šmirgľom, dobre očistiť a naniesť jednu vrstvu ARDSALUS IMPREGNANTE. Po 4 hod. naniesť farbu 

povrchovej úpravy rady ARDSALUS.   

Povrchy v interiéry už natierané umývateľnou, alebo tradičnou farbou v dobrom stave: Vyrovnať 

nedokonalosti, dobre očistiť od prachu a špiny. Na opravované časti naniesť jednu vrstvu ARDSALUS 

IMPREGNANTE. Po 4 hod. naniesť farbu povrchovej úpravy rady ARDSALUS. 

Povrchy v interiéry už natierané bežnými farbami, drobivé vo veľmi  zlom stave: Použitie 

ARDSALUS IMPREGNANTE môže zapríčiniť odlupovanie. V týchto prípadoch odporúčame preventívne 

povrch navlhčiť a následne škrabaním odstrániť vrstvy starých nepriliehajúcich náterov. Po uschnutí pokračovať, 

ako povrchy ešte nenatierané. 

 

NANÁŠANIE: 
Výrobok zriediť v pomere 1:4 (1diel ARDSALUS IMPREGNANTE a 4 diely vody) dobre premiešať 

a rovnomerne naniesť jednu vrstvu maliarskou štetkou. V prípade povrchu málo absorpčného mierne zvýšiť 

riedenie.  

Nanášať pri  teplote prostredia, alebo povrchu od + 5
 o

C do + 35 
o
C. Náradie hneď po použití umyť vodou. 

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:                1020 ± 20 g/l 

Báza:                                  akrylátový kopolymér  

Pretierateľný :                    minimálne po 4 hod. 

Výdatnosť:                        cca. 15 m
2
/l na rovný stredne absorpčný  podklad  

Farba:                                bezfarebný  

Riedenie:                           1 : 4 s vodou   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 2012/07 


