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ARDSALUS TRASPIRANTE 
Vysoko krycia farba bez zápachu, zbavená toxických surovín pre 

interiéry. 
 

CHARAKTERISTIKA: 
Farba je vysokej kvality, vyrobená 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. Vyznačuje sa matným 

zamatovým vzhľadom, vysokou belosťou, priedušnosťou a dobrou krycou schopnosťou čo určuje úspešný 

estetický výsledok  vymaľovania. Vďaka dobrému nanášaniu a roztieraniu je ľahko použiteľná, ako pre 

profesionálov tak aj pre amatérov. Vhodná pre vnútorné nátery domácich priestorov a priestorov s dlhodobým 

pobytom najmä alergikov. 

    

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Vnútorné povrchy ešte nenatierané: Okefovaním dobre odstrániť prach, nečistoty a časti, ktoré pevne 

nedržia. Vyrovnať nedokonalosti ( diery, trhliny, praskliny ) napr. LITOSTUCOM. Na suchý povrch naniesť 

ARDSALUS IMPREGNANTE. Po uschnutí naniesť ARDSALUS TRASPIRANTE.  
Vnútorné povrchy už natierané bežnými farbami: Dobre očistiť od prachu, nečistoty a časti farby, ktoré 

dobre nepriliehajú. Vyrovnať nedokonalosti ( diery, trhliny, praskliny ) napr. LITOSTUCOM. Na suchý povrch 

naniesť ARDSALUS IMPREGNANTE. Po uschnutí naniesť ARDSALUS TRASPIRANTE.  
Vnútorné povrchy už natierané umývateľnou farbou: Vyrovnať nedokonalosti, dobre očistiť od prachu, 

špiny a časti farby, ktoré dobre nepriliehajú. Naniesť na opravované časti jednu vrstvu ARDSALUS 

IMPREGNANTE. Po uschnutí naniesť ARDSALUS TRASPIRANTE. 
   

NANÁŠANIE: 
Výrobok pred použitím dobre premiešať a aplikovať nasledujúcim spôsobom.  

Štetec:  
Zriediť 40-45% vodou  a aplikovať krížovými ťahmi. Po 2-3 hod. naniesť druhú vrstvu zriedenú 35-40% vodou. 
Valček: 
Zriediť 30-35% vodou a aplikovať. Po 2-3 hod. naniesť druhú vrstvu 

 

Nanášať pri  teplote prostredia, alebo povrchu od + 5
 o

C do + 35 
o
C. Nenanášať pod priamym slnečným 

žiarením.  Náradie hneď po použití umyť vodou. Výrobok 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:                1650 ± 50 g/l 

Viskozita pri 20 
0
C:           15 000 ± 2000 cP 

Vzhľad:                              matný 

Doba schnutia pri 20 
0
C:    na dotyk za 2 hod., do hĺbky za 24 hod. 

Výdatnosť:                         cca. 5 m
2
/l v dvoch vrstvách na rovnom  povrchu.   

Farba:                                 biela, farebné odtiene 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 


