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CREATIVE   MORPHO 
Dekoratívne viacú čelové metalické prekrytie pre interiér a exteriér 

CHARAKTERISTIKA: 
Priehľadný zušľachťujúci povrchový dekoratívny náter na vodnej báze, perleťového vzhľadu s dúhovými 
odrazmi zlata, alebo striebra na vnútorné a vonkajšie povrchy. Jedná sa o veľmi univerzálny výrobok so širokou 
expresívnou kapacitou. Povrchy natrené CREATIVE MORPHO ponúkajú emocionálny dopad umožňujúci 
prispôsobenie obytných priestorov spôsobom nadobudnutia príťažlivosti v harmónii s vaším 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. V budúcnosti sa môže pretierať akoukoľvek vodouriediteľnou farbou ARD.   
 

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Povrchy s obsahom vápna lesklý benátsky štuk ARD LIME R:  Uistite sa, že výrobok obsahujúci vápno bol 
zrealizovaný minimálne jeden týždeň, pretože vodoodpudivosť CREATIVE MORPHO veľmi spomaľuje jeho 
prirodzené dozrievanie. Podkladové dokončenie, musí byť bez škvŕn alebo estetických chýb.  
Povrchy vnútorné už natierané: Podkladové farby musia byť umývateľné (minimálne trieda 3 ISO 11998) 
dokonale konzistentné jednotného vzhľadu. Na realizáciu efektov prezentovaných vo vzorkovnici efektov je 
potrebné upraviť povrch s 2 vrstvami ARD TEXTURA. 
Povrchy vonkajšie: CREATIVE MORPHO je priehľadný náter vyžadujúci dokonale viazané a chromaticky 
homogénne podklady. Pre realizáciu tejto povrchovej úprav na farby s obsahom kremeňa alebo štruktúrované 
omietky vzhľadom na ich charakter a štruktúru pozri konkrétne technické listy. 
 

NANÁŠANIE: 
Na podklad typu ARD LIME R:  Naniesť jeden náter CREATIVE MORPHO zriedený vodou 1:1 a pravidelne 
ho rozniesť pomocou špongie. Po najmenej 2 hodinách pokračovať v aplikácii druhov vrstvou bez riedenia. 
Výrobok nanášať oceľovou stierkou, alebo špachtľou. Po povrchu prechádzať vo všetkých smeroch a zamedziť 
hromadeniu prebytočného materiálu. Nástroj by mal byť dobre naklonený, bez vyvíjania nadmerného tlaku. Táto 
technika je podobná technike nanášania ARD LIME R. 
Na povrchy upravené farbami na báze vody: CREATIVE MORPHO zriadiť vodou 50-100 % nanášať 
štetcom a materiál rozpracovávať nepravidelnými ťahmi. Produkt ešte mokrý upraviť špongiou ľahkým dotykom 
po povrchu a usporiadať rozloženie materiálu. Tip použitých pomôcok a spôsob upravenia určujú spotrebu 
a rôzne estetické efekty. Pre jemnejší efekt dodatočne rozpracovať povrch suchou špongiou. 
Na povrchy upravené štruktúrovanými omietkami: CREATIVE MORPHO zriadiť vodou 50-100 % nanášať 
štetcom a materiál rozpracovávať nepravidelnými ťahmi. Pre jemnejší a pravidelný efekt je potrebné po povrchu 
prejsť špongiou a jemným dotykom stiahnuť povrch. 
Na podklad ARD TEXTURE:  Nevyžaduje žiadne riedenie. Naneste produkt oceľovou stierkou alebo 
špachtľou. Po povrchu prechádzať vo všetkých smeroch a zamedziť hromadeniu prebytočnému materiálu. 
 

Aby sa zabránilo nežiaducim znakom spojenia je potrebné pracovať kontinuálne a prekrývať ešte mokrý 
produkt. 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: 
Základ spojiva:                                                   akrylsiloxan 
Priepustnosť vodných pár EN ISO 7783-1E 2(1):  V=340 g/m2 24 h 
Priepustnosť vodných pár:     Sd=0,06 m 
Kapilárna absorpcia vody EN 1063-3(1):  W=0,05 kg/m2√t 
Špecifická váha:          1000 ± 30 g/l 
Viskozita pri 20°C:                       25. 000 ± 3000 cP  
Odolnosť voči  alkalite podkladu:    žiadna zmena štruktúry   
Doba  schnutia  pri 20 oC:       suché na dotyk  1 hod., do hĺbky 48 hod.. 
Výdatnosť na ARD TEXTURA:   cca 6-10m2/l v závislosti od povrchu a prevedenia. 
Výdatnosť na hladké povrchy:   cca 10-15m2/l v závislosti od povrchu a prevedenia. 
Odtieň:                                                                          transparentný, strieborný, zlatý.                                            
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  


