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CREATIVE FONDO 
Zjednocujúci, základný náter pod dekoratívne farby. 

 

CHARAKTERISTIKA: 
Je hladký pigmentovaný náter na báze kopolymérov vo vodnej disperzií. Vhodný pod konečnú úpravu 

dekoratívnymi nátermi série CREATIVE. Vďaka svojej vnútornej kompozícii, okrem garantovania výbornej 

priľnavosti na povrchy minerálneho pôvodu, umožňuje dosiahnutie výborného estetického výsledku, ktorý sa 

nedá dosiahnuť s bežným disperzným náterom. Je bez zápachu s vynikajúcou schopnosťou zjednotenia povrchu, 

výbornou spracovateľnosťou a  pozoruhodnou krycou schopnosťou.   

 

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Povrchy ešte nenatierané, nekonzistentné,  zvetrané, alebo už natrené tradičnými  farbami: Odstrániť 

mäkkou kefkou prachu  a voľné častí omietky. Vyrovnať prípadné nedokonalosti napr. LITOSTUCCOM 

s následným vyhladením. Po zaschnutí opravené časti prebrúsiť, dôkladne očistiť a celý povrch izolovať jednou 

vrstvou ARD FIXU. Po 6 hod. naniesť CREATIVE FONDO.  

Vnútorné povrchy už natreté umývateľnou farbou: Vyrovnať prípadné nedokonalosti napr. LITOSTUCCOM 

s následným prebrúsením a očistením. Opravované časti izolovať jednou vrstvou ARD FIXU a po 6 hod. naniesť 

CREATIVE FONDO.  

 

NANÁŠANIE: 
Pred použitím výrobok dôkladne premiešať od spodku a podľa zvoleného spôsobu nanášania zriediť vodou. 

Štetec:  zriediť 20-30% Valec: zriediť 15-20% a nanášať krížovými ťahmi. Druhú vrstvu nanášať po 4 hod. Na 

CREATIVE FONDO sa môžu naniesť dekoratívne nátery po minimálne  8 hodinách. 

 

Nanášať  pri  teplote prostredia, alebo povrchu  od + 5
 o

C do + 35 
o
C. Náradie a pomôcky 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 hmotnosť: 1520 ± 50g/l 

Viskozita pri 20°C: 9000 ± 2000 cP 

Vzhľad:  matný 

Doba schnutia pri 20°C: suché na dotyk 2 hod.                 

             suché do hĺbky 24 hod. 

Výdatnosť:    cca. 7 m
2
/l v dvoch vrstvách na rovnom podklade. 

Farba:  biela, farebný odtieň podľa vzorkovnice výrobcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 2013/03  


