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CREATIVE   ARDTEXTURE 
Dekoratívna hmota na vytváranie textúrových dekorác ií v interiéri.  

 
CHARAKTERISTIKA: 
CREATIVE ARDTEXTURE je tónovateľná, veľmi univerzálne a ľahko použiteľná hmota na báze Carrarského 
mramoru, koncipovaná pre umelecké stvárnenie povrchov stien v interiéri. Realizované povrchové úpravy môžu 
byť elegantné alebo rustikálne, ale vždy vysokej kvality a prestíže s istým emocionálnym účinkom. Je vhodná na 
priame použitie na dokončené omietky, sadrokartón, alebo dobre ukotvené staré emaily a farby. Ma vysokú 
priepustnosť vodnej pary, ale má aj primeranú absorpciu. Táto vlastnosť umožňuje zdôrazniť tým najlepším 
spôsobom účinky dekoratívnych efektov  povrchových úprav rady CREATIVE  
 

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Povrchy ešte nenatierané, alebo už natrené tradičnými  farbami:  Odstrániť prach, špinu a zle priľnuté časti, 
alebo odlupujúce sa vrstvy starej farby. Natrieť povrch jednou vrstvou vhodne nariedeného ISOLEX W alebo 
ARDFIX. Vytmeliť prípadné nedostatky (otvory, trhliny) Na úplne suchý povrch naniesť CREATIVE 
ARDTEXTURE 
Povrchy už natierané:  CREATIVE ARDTEXTURE má dobrú priľnavosť na staré umývateľné farby, omietky 
a tradičné emaily. A však s ohľadom na variabilitu a možnosti kondície podkladu odporúčame overiť priľnavosť 
a urobiť eventuálne prešmirgľovanie.  
V každom prípade je nutné zabezpečiť dostatočné očistenie a odmastenie povrchu.     
 

NANÁŠANIE: 
Na úplne suchý a čistý povrch nanášať hladidlom s následným tenkým vyhladením v 3 hod. intervale, tak aby sa 
vyplnili nerovnosti podkladu. Po nanesení poslednej vrstvy rozpracovať ešte mokrý produkt s nástrojom 
potrebným pre získanie požadovanej dekoratívnej textúry. 
 
EFEKT “RILIEVO”:  Oceľovým hladidlom naniesť vrstvu CREATIVE ARDTEXTURE a mokrý povrch 
rozpracovať  SPATOLA  PER  CREATIVE  SETARD cod. 2.961.0067.  Nástrojom pohybovať chaoticky. 
EFEKT “STUCCO”:  Oceľovým hladidlom naniesť vrstvu CREATIVE ARDTEXTURE a mokrý povrch 
rozpracovať SPATOLA  PER  CREATIVE   
EFEKT "VENEZIANO": vyhladenie malou špachtľou z nerezovej ocele krížením prechádzať spôsobom 
obdobne pre kladenie haseného vápna. 
 
Povrchová úprava môže byť aplikovaná po najmenej 6 hod. sušenia. 
Na CREATIVE ARDTEXTURE je vhodný najmä CREATIVE MORPHO, CREATIVE VELATURE a všetky 
vodou riediteľné dekoratívne farby a smalty na stenu.  
 
Aplikovať pri teplote prostredia,  alebo povrchu + 5až+ 35 oC. Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred 
mrazom. Náradie hneď po použití umyť vodou. Aplikáciou na povrchy s výkvetom soli, alebo vystavené 
vzlínajúcej vlhkosti sa nezaručuje priľnavosť materiálu k podkladu a preto je nevyhnutné najprv rekonštruovať 
murivo. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. S ďalšími  informáciami sa 
oboznámte v karte bezpečnostných údajov. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať 
dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Základ spojiva:                      akrylát 
Špecifická váha:        1550 ± 50 g/l 
Viskozita pri 20°C:                     350.000 ± 50.000 cP  
Doba schnutia pri 20°C: do hĺbky 12 hod.                 
 pretieratelný  6  hod. 
Výdatnosť: cca 1,4 m2/kg v závislosti od povrchu a prevedenia. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 2015/02  


