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CREATIVE  ARDRUST 
Dekoratívna povrchová úprava na vodnej báze s efekt om hrdze pre interiér. 

CHARAKTERISTIKA: Dekoratívny systém na vodnej báze, ktorý umožňuje reprodukovať typický vzhľad železných 
povrchov zhrdzavených prirodzeným pôsobením atmosférických vplyvov. Efekt je vytvorený pomocou: - CREATIVE 
ARDRUST-BASE 0.741.9400: oxidovatelná dekoratívna povrchová úprava s efektom hrdze a CREATIVE ARDRUST-
CREATOR 0.743.0000: oxidačný roztok. CREATIVE ARDRUST, ktorý je určený na interiérový dizajn, umožňuje 
získať povrchovú úpravu s mimoriadnym emocionálnym dopadom, ktorý reprodukuje charakteristický heterogénny 
efekt zoxidovaného železa, charakterizovaný  pôsobivým vzhľadom a výnimočnou umeleckou hodnotou. 
 

PRÍPRAVA POVRCHU:   
Vnútorné omietky stien, ktoré neboli nikdy natreté alebo už natreté klasickou farbou: uistite sa, že omietka zrela 
najmenej 28 dní. Mäkkou kefou odstrániť prach, špinu a časti, ktoré dobre nedržia. Vhodným materiálom opraviť 
prípadné nedokonalosti a nerovnosti. Na suchý povrch  naneste dve vrstvy, mokré na mokré, neutralizátor pre povrchy 
stien PRIMER MURALE. Po 24 hodinách je možné aplikovať CREATIVE FONDO. Keď je povrch suchý, naneste dve 
vrstvy CREATIVE ARDRUST-BASE. 
Vnútorné povrchy stien už natreté umývateľnými vodnými farbami:  
Dobre očistiť od prachu, špiny a časti, ktoré dobre nedržia. Poškodené časti opraviť a opravované časti po zaschnutí  
izolovať jednou vrstvou ARD FIXU.  Po 6 hod. pokračujte nanesením jednej vrstvy CREATIVE FONDO. Keď je 
povrch suchý, naneste dve vrstvy CREATIVE ARDRUST-BASE. 
Ešte nenatierané drevené povrchy alebo drevotrieskové dosky: 
Dobre očistiť od prachu a špiny. Vhodným materiálom opraviť prípadné nedokonalosti a nerovnosti ako uzly, spojenia, 
praskliny atd. . Suchý povrch prebrúsiť, očistiť a naniesť jednu alebo dve vrstvy CREATIVE FONDO. Po 6 hod. 
pokračovať v aplikácii CREATIVE ARDRUST-BASE. 
Povrchy už natreté CREATIVE ARDRUST-BASE: dôkladne umyte bežnými práškovými čistiacimi prostriedkami a 
dobre opláchnite s vodou. Počkajte, až bude povrch dokonale suchý a naneste vrstvu ISOLEX W. Na suchý povrch 
naneste jednu alebo viac vrstiev CREATIVE FONDO. Po 6 hod. je možné aplikovať CREATIVE ARDRUST-BASE. 
 

NANÁŠANIE: 
Produkt dôkladne premiešajte, zrieďte s 20-30% čistou vodou a naneste štetcom alebo valčekom krížovým 
prechádzaním. Rovnakým spôsobom pokračujte po najmenej 4 hodinách s druhou vrstvou. Po najmenej 12 hod. 
pokračujte v aplikácii CREATIVE ARDRUST-CREATOR. Dôkladne premiešanej a aplikujte pomocou morskej huby 
alebo postrekovača. Je možné kalibrovať časy a množstvá podľa požadovaného efektu. Na dosiahnutie výraznejších 
oxidačných účinkov sa proces môže opakovať s CREATIVE ARDRUST-CREATOR. Počkajte najmenej dve hodiny od 
prvej oxidácie. Získaný odtieň závisí od oxidačného procesu, ktorý je ako taký chemický jav ťažko štandardizovať. Po 
najmenej 48 hod. od oxidácie je možné kvôli zníženiu typického povrchového prášenia hrdze aplikovať ISOLEX W 
(zriedením objemovo jednej časti produktu a 3 častí vody) valčeka s krátkym vlasom. Na dosiahnutie ochranného 
účinku ktorý je v každom prípade nefilmotvorný je možné zriediť 1 diel ISOLEXU W s 1 dielom vody. Aplikácia 
ISOLEX W môže mierne zmeniť estetický vzhľad povrchu. 
 

UPOZORNENIE: Chráňte všetky povrchy, ktoré nie sú ovplyvnené aplikáciou: CREATIVE ARDRUST-CREATOR 
môže spôsobiť oxidáciu kovových povrchov a nevzhľadné škvrny na kamenných podkladoch (napríklad mramor), s 
ktorými náhodou prídete do styku. Po dokončení okamžite odstráňte všetky maskovacie pásky. Náradie a pomôcky 
ihneď očistite veľkým množstvom vody. Neaplikujte aplikáciu vo veľmi zahriatych prostrediach alebo ak okolitá 
vlhkosť spôsobuje kondenzáciu. Neaplikovať na substráty s vysokou zvyškovou alkalitou (napr. Omietky, ktoré ešte nie 
sú úplne zrelé), pretože by sa utlmil proces chemickej oxidácie. V prípade použitia rozdielnych  výrobných šarží 
CREATIVE ARDRUST-BASE je potrebné ich zmiešať spolu, aby sa predišlo malým rozdielom vo vzhľade. Výrobok 
skladujte v chlade, ale chránený pred mrazom a neaplikujte pri teplotách pod + 5 ° C. 
Výrobky používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej 
prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. 
Výdatnosť: CREATIVE ARDRUST-BASE v dvoch vrstvách cca. 6-7 m2/l. CREATIVE ARDRUST-CREATOR s 
morskou špongiou cca. 8-12 m2/l, s rozprašovačom cca. 4-6 m2/l. Uvedené výťažky sa týkajú hladkých a stredne 
absorpčných substrátov. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
CREATIVE ARDRUST-BASE :  Špecifická váha:         1900 ± 50 g/l 
                                                       Viskozita pri 20°C:   25. 000 ± 5000 cP  
         Doba  schnutia  pri 20 oC:     suché na dotyk  3 hod., do hĺbky 24 hod.. 
CREATIVE ARDRUST-CREATOR:    Viskozita pri 20°C:   25. 000 ± 5000 cP 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 21 02 2020  


