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CREATIVE   ARCHISTAR 
 

Dekoratívne prieh ľadná povrchová úprava s efektom kryštálov pre inter iér.  
 

CHARAKTERISTIKA: 
Dekoratívna povrchová úprava na vodnej báze pre interiér. Obsahuje špeciálne holografické častice s efektom 
dúhy, ktoré dodajú bielym, alebo farebným  plochám odrazy viacfarebného svetla pripomínajúce bohémske 
kryštály. CREATIVE ARCHISTAR vytvára originálny emocionálny dopad, ktorý umožňuje personalizáciu 
prostredia, nadobúda príťažlivosť v súlade s vlastným vkusom a osobnosťou. Je úplne bez zápachu, formulovaný 
pre maximálne pohodlie bývania a umožňuje obývať priestory už niekoľko hodín po aplikácii. Nežltne, 
odpudzuje prach, dáva povrchu výraznú vodoodpudivosť a  zachováva čistotu povrchu aj postupom času. Môže 
sa pretierať akoukoľvek vodouriediteľnou farbou ARD.   
 
 

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Povrchy ešte nenatierané, 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 ISOLEXOM  W, alebo ARD 
FIXOM. Po zaschnutí naniesť jednu alebo viac vrstiev CREATIVE FONDO s cieľom štandardizovať vzhľad 
povrchu. Následné produkty je možné aplikovať po najmenej 6 hodinách. CREATIVE ARCHISTAR možno 
aplikovať na rôzne typy výrobkov s hladkými povrchovými úpravami, alebo textúrovanými; medzi týmito sa 
odporúča predovšetkým ARD SAND a DESERT STONE.  
Povrchy z dreva, alebo drevotrieskových dosiek nikdy namaľované: Už prebrúsenú plochu očistiť, 
LITOSTUCCOM vyrovnať nedokonalosti / hrče, spojenia, nitovanie, trhliny /. Po 6 hodinách tmelené časti 
prebrúsiť, očistiť a aplikovať v jednej, alebo dvoch vrstvách CREATIVE FONDO. Po 6 hodinách sa môže 
nanášať požadovaná úprava. 
 
 

NANÁŠANIE: 
CREATIVE ARCHISTAR zriadiť vodou približne 15 % nanášať štetcom a rozpracovávať homogénne 
nepravidelnými ťahmi. 
 
Po dokončení prace okamžite odstrániť maskovacie pásky a  náradie umyť vodou. Nerealizovať aplikáciu ak 
vlhkosť prostredia je taká že spôsobí kondenzáciu a vo veľmi vyhriatom prostredí. Výrobok chrániť pred 
mrazom a neaplikovať pri teplote nižšej ako +5°C. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných 
noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako 
špeciálny odpad. 
 
 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Špecifická váha:          980± 30 g/l 
Viskozita pri 20°C:                       8000 ± 2000 cP  
Doba  schnutia  pri 20 oC:       suché na dotyk  4 hod., do hĺbky 24 hod.. 
Výdatnosť na DESERT STONE:   cca 10m2/l  
Výdatnosť na hladké povrchy:   cca 10m2/l v závislosti prevedenia. 
Odtieň:                                                                         transparentný s holografickými  časticami         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 2018/02  


