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NO–SMOG PLUS 
Špeciálna farba na izolovanie fľakov vnútorných povrchov. 

 

CHARAKTERISTIKA: 
NO–SMOG je paropriepustná, vysoko tixotropná, matná farba na báze syntetickej živice. Obzvlášť vhodná na 

natieranie povrchov s prítomnosťou fľakov spôsobených dymom, nikotínom, sadzou alebo  zvyškov  po horení. 

Je s nízkym zápachom vhodná na natieranie a dekoráciu kuchýň, kúpeľní, barov atd.. Veľká pružnosť filmu 

umožňuje účinne priľnúť aj na staršie dobre priliehavé nátery bez nebezpečenstva olupovania. NO–SMOG sa 

odlišuje od tradičných farieb proti fľakom na baze alkydovej živice, pre značnú rýchlosť a jednoduchosť 

nanášanie.  

         

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Očistiť od prachu a špiny, dôkladne odstrániť staré, zle priliehajúce nátery, opraviť nerovnosti napr. 

LITOSTUCCOM s následným urovnaním. V prípade zvetraných a kriedovatených povrchov je potrebné naniesť 

jednu vrstvu ISOLEX. 

 

NANÁŠANIE: 
Farba má výbornú kryciu a izolačnú schopnosť už po nanesení prvej vrstvy. Prípadné nanesenie druhej vrstvy 

môže byť až po stabilizácii prvej vrstvy. Nanášanie druhej vrstvy môže byť prekážkou,  čiastočne rozpustí prvú 

vrstvu. 

Štetec: 
Výrobok zriediť 25 až 28 % riedidlom  ARD 0.970.0030, dobre zamiešať a nanášať krížovými ťahmi.  

Valček: 
Rozriediť 20 až 25 % riedidlom ARD 0.970.0030, dobre zamiešať a nanášať krížovými ťahmi. 

 

Po 24 hodinách môže byť pretretý vrchnou disperznou farbou. Pri nanášaní  v uzavretom priestore je potrebné 

zabezpečiť dostatočné vetranie, nejesť, nepiť, nefajčiť! Náradie a pomôcky hneď po použití umyť riedidlom 

ARD 0.970.0030. Výrobok je horľavý. Je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy pri doprave, skladovaní 

a aplikácii. 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:              1380 ± 50 g/l 

Viskozita pri 20 
o
C:        8000 ± 1000 cP 

Vzhľad:                           matný  

Doba schnutia:                prach nechytá za 10 min., na dotyk 1 hod., do hĺbky 24 hod. 

Bod zápalnosti:               >  +21 
o
C 

Výdatnosť:                      7-8 m
2
/l v dvoch vrstvách na rovnom povrchu 

Farba:                              biela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 


