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ARD DECOR 
Priehľadne farebný, impregnačný a ochranný náter na  drevo s UV filtrom 

pre interiér a exteriér. 
 

CHARAKTERISTIKA: 
ARD DECOR je na báze uretanizovanej alkydovej živice a priehľadných pigmentov. Hodnotnými farebnými 

odtieňmi zušľachťuje drevo, zvyšuje prirodzený vzhľad a chráni pred poveternostnými vplyvmi. Výrobok je 

chránený pred útokom plesní, hub, nekriedovatie, nepraská a nelúpe sa. Na obnovu vzhľadu a počiatočnú 

ochranu postačuje naniesť iba jednu vrstvu bez odstránenia a brúsenia predošlej. Vosky obsiahnuté vo výrobku 

odpudzujú vodu a zaisťujú tak dobrú ochranu dreva. Vzhľadom k svojím vlastnostiam je vhodný pre ochranu 

a farebné prevedenie akéhokoľvek pórovitého výrobku z dreva, vystaveného aj veľmi ťažkým klimatickým 

podmienkam, napr.  horské, alebo prímorské oblasti. A preto sa jeho použitie odporúča  na dvere, zárubne, 

okenné rámy, okenice, rolety, obklady, balkóny, záhradný nábytok, drevené domy atd..           

 

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Drevené povrchy  ešte nenatierané: 
Dôkladne prebrúsiť, očistiť od prachu a špiny. Drevo tvrdé, alebo s veľkým obsahom živice musí byť vopred 

umyté riedidlom ARD 0.972.0042. Potom pokračovať aplikáciou ARD DECORU v dvoch vrstvách.     

Povrchy už nenatierané s ARD DECOR: 
Dôkladne očistiť od prachu, špiny a  aplikovať jednu, alebo viac vrstiev ARD DECORU. 

Povrchy už natierané lakom poškodené: 
Obrúsiť a odstrániť všetky stopy predchádzajúceho náteru. Dôkladne očistiť a aplikovať dve, alebo viac vrstiev 

ARD DECORU.   

 

NANÁŠANIE: 
Dobre premiešať a aplikovať bez riedenia v dvoch vrstvách v 24 hod intervale štetcom, alebo ponáraním. Pre 

zlepšenie odolnosti v exteriéri sa môže po 24 hod. naniesť jedna vrstva ARD LASURU. Doporučuje sa každú 

vrstvu pred nanesením ďalšej ľahko prebrúsiť veľmi jemným brusným papierom po smere vlákna dreva.    

  

Farby ARD DECOR môžu byť medzi sebou miešané k získaniu bohatej farebnej škály, alebo zosvetlený 

bezfarebným. Na ARD DECOR je možné nanášať výrobky ARD LASUR, ARD SHIP atd. po predchádzajúcom 

prebrúsení jemným brúsnym papierom.  

 

Bezfarebný ARD DECOR neobsahuje pigmenty a preto použitý ako povrchová úprava v exteriéri má nižšiu 

odolnosť  v porovnaní s farebným. 

   

Pri aplikácii  v uzavretom priestore zabezpečiť dostatočné vetranie. Aplikovať pri teplote  + 5 až + 35 
o
C, nie pri 

priamom slnečnom žiarení. Náradie hneď po použití umyť riedidlom. Skladovať v chlade, ale chrániť pred 

mrazom. 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  hmotnosť:           850 ± 30 g/l 

Viskozita pri  20 
o
C:             12 ± 2 s. Tazza DIN č. 4 

Vzhľad:                                 saténový  

Bod zápalnosti :                    + 39°C 

Doba schnutia pri  20 
o
C:      na dotyk za 1 hod., do hĺbky za 24 hod 

Výdatnosť:                            cca 8,5 – 9 m
2
/l v dvoch vrstvách v závislosti od absorpcie povrchu.  

Farba:                                    bezfarebný, 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 2012/07 


