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AEDILIA 
Disperzná umývateľná farba pre interiér. 

 

CHARAKTERISTIKA: 
Je na báze syntetických kopolymérov. Vyrobená podľa najnovších kritérií s dobrými vlastnosťami a ľahkou 

aplikáciou. Má vysokú belosť, dobrú kryciu schopnosť a značnú umývateľnosť. Zvláštne syntetické polyméri 

v emulzii dodávajú farbe odolnosť voči oteru, dobrú aplikovateľnosť a rozťažnosť. Pre tieto svoje technické 

vlastnosti a pre pekný zamatový vzhľad je určená na kvalitné dokončenie vnútorných stien. 

  

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Vnútorné steny ešte nenatierané: jemnou kefou odstrániť prach a časti, ktoré dobre nepriliehajú. Nerovnosti 

(otvory, trhliny) vyrovnať  napr. LITOSTUCCOM, alebo SILVER STUCKOM s následným vyhladením. Po 6 

hod. od posledného vyhladenia obrúsiť opravované časti a dôkladne očistiť. Celú plochu izolovať jednou vrstvou 

ARDFIXOM. Po zaschnutí  naniesť v dvoch vrstvách AEDILIU. 

Vnútorné steny už natierané temperovými farbami: plochu dôkladne očistiť od prachu a nečistôt, prípadné 

nerovnosti vyrovnať napr. s LITOSTUCCOM tak ako je hore uvedené. Po obrúsení celú plochu izolovať jednou 

vrstvou ARDFIXOM. Po zaschnutí  naniesť v dvoch vrstvách AEDILIU. 

Vnútorné steny už natierané umývateľnými disperznými  farbami:  opraviť  prípadné nerovnosti, dôkladne 

očistiť od prachu a špiny. Opravované časti izolovať jednou vrstvou ARDFIXOM, po 4 hod. aplikovať 

AEDILIU. 

 

NANÁŠANIE: 
Pred použitím výrobok dobre premiešať od spodku a podľa spôsobu nanášania zriediť vodou. 
Štetec: zriediť 30-40% a aplikovať krížovými ťahmi. Po 2-3 hod pokračovať druhou vrstvou zriedenou 30-35%. 

Valec: výrobok zriediť 15-20% a aplikovať krížovými ťahmi. Po 2-3 hod pokračovať druhou vrstvou. 

 
AEDILIA môže byť jemne prifarbená výrobkom IDROPAINT, alebo farbami vysokej koncentrácie napr.  

ARDCOLOR, COLORATUTTO. AEDILIA je tónovateľná systémom AZ-ARD OSSIDI, SIXTEEN, WIZARD. 

Nanášať pri teplote prostredia, alebo povrchu od +5
o
C do +35

o
C. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. 

Pomôcky a náradie hneď po použití umyť vodou.  

 
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: 1560 ± 50g/l 

Viskozita pri 20°C: 15000 ± 2000 cP 

Vzhľad:  zamatový 

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

             suché do hĺbky 24 hod 

Odolnosť proti umývaniu EN 13300:            trieda 3 

Výdatnosť:    5,5 – 6 m
2
/l v dvoch vrstvách 

Farba:  biela , farebné odtiene podľa vzorkovníc 

 

 

 

 

 

 

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


