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CREATIVE SHINY DESIGN 
Dekoratívny luminiscen čný náter s hodvábnym lesklým vzh ľadom. 

 

CREATIVE SHINY DESIGN je špeciálny dekoratívny náter na vodnej báze s metalickým luminiscenčným 
vzhľadom s dúhovým  a perleťovým efektom v striebornom, alebo zlatom prevedení určený pre interiéry. Plochy 
nanesené s CREATIVE SHINY DESIGN ponúkajú originálny emotívny dopad. Umožňujú upraviť si obytné 
prostredie podľa vlastných predstáv a dosiahnuť harmonický pôvab podľa vlastného vkusu a osobnosti. Je úplne 
bez zápachu, formulovaný pre maximálny komfort a pohodlie domova. Umožňuje obývateľnosť priestorov už 
niekoľko hodín po aplikácii. Nežltne, nezachytáva prach a dlhodobo si zachová svoju čistotu. Dá sa premaľovať 
akýmkoľvek náterom na báze vody. 
  

PRÍPRAVA PODKLADU: 
Vnútorné povrchy ešte nenatierané, alebo už natrené tradi čnými  farbami:  Presvedčiť sa, že omietka zrela 
najmenej 28 dní. Odstrániť jemnou kefkou prachu a voľné častí omietky. Vyrovnať prípadné nedokonalosti napr. 
LITOSTUCCOM s následným vyhladením. Po zaschnutí cca. 6 hod. opravené časti prebrúsiť, dôkladne očistiť a 
celý povrch izolovať vrstvou ARD FIXU vhodne nariedeného podľa absorpcie podkladu. Po zaschnutí cca. 6 
hod. naniesť v jednej, alebo dvoch vrstvách CREATIVE FOND vo farebnom odtieni podľa vzorkovnice s 
cieľom zjednotiť vzhľad povrch. Po cca. 6 hod. pokračovať nanesením CREATIVE SHINY DESIGN.  
Drevené povrchy, alebo drevotrieskové panely ešte nenatierané: Vyrovnať nedokonalosti (hrče, spoje, 
praskliny, atď.). Vyhladiť napr. LITOSTUCCOM. Po zaschnutí prebrúsiť, dôkladne očistiť a naniesť v jednej, 
alebo dvoch vrstvách CREATIVE FOND v požadovanom farebnom odtieni. Po cca. 6 hod. pokračovať 
nanesením CREATIVE SHINY DESIGN. 
Povrchy už natreté CREATIVE SHINY DESIGN: Dôkladne umyť bežnými čistiacimi prostriedkami v prášku 
a dobre opláchnuť vodou. Po zaschnutí v prípade, že sa farebný odtieň odlišuje od predchádzajúceho, naneste 
jednu vrstvu výrobku CREATIVE FONDO v požadovanom farebnom odtieni. Po cca. 6 hod. pokračovať 
nanesením CREATIVE SHINY DESIGN. 
 

NANÁŠANIE: 
Výrobok je pripravený na použitie a nevyžaduje si riedenie. V závislosti od techniky nanášania je možné 
dosiahnuť rôzne estetické riešenia:  
Špachtlová technika : Naniesť jednu rovnomernú vrstvu pomocou oceľového hladidla. Skôr než povrch začne 
schnúť znovu prejsť povrch s oceľovým hladidlom v každom smere a vyhnúť sa hromadeniu prebytku materiálu.  
Technika zo štetcom : Naniesť rovnomernú vrstvu pomocou štetca strednej veľkosti. Skôr než povrch začne 
schnúť znovu prejsť povrch čistým štetcom vo všetkých smeroch a vyhnúť sa hromadeniu prebytku materiálu. 
Efekt oblaky: Naniesť rovnomernú vrstvu pomocou vlneného valčeka. Skôr než povrch začne schnúť prejsť  
povrch plastovým prípravkom s miernym tlakom kruhovými pohybmi v závislosti na požadovanom efekte. 
Efekt lamely: Naniesť rovnomernú vrstvu pomocou vlneného valčeka. Skôr než povrch začne schnúť prejsť 
povrch plastovým prípravkom s miernym tlakom vertikálnymi pohybmi zdola nahor a naopak.  
Efekt pruhovaný:  Naniesť rovnomernú vrstvu pomocou vlneného valčeka. Skôr než povrch začne schnúť 
znovu prejsť povrch plastovou kefou podľa požadovaného efektu vertikálnymi pohybmi zdola nahor, alebo 
horizontálnymi pohybmi zľava doprava. 
 

Uvedené efekty je možné dosiahnuť pri jedinom nanesení vrstvy výrobku CREATIVE SHINY DESIGN. Ak 
podklad nie je pravidelný a rovnomerný, môže sa vyžadovať nanesenie druhej vrstvy výrobku. Aj po uschnutí 
výrobku môžete vykonať na povrchu dodatočné úpravy tak, že opatrne stlmíme okraje príslušnej zóny.  
Po ukončení práce pomôcky a náradie ihneď umyť vodou a odstrániť maskovacie pásky. Nenanášať ak je 
vlhkosť prostredia taká, že by mohla spôsobiť kondenzáciu, vo veľmi vyhriatom prostredí a teploty nižšej ako 
+5°C. V prípade použitia viacerých balení rôznych výrobných čísel sa odporúča ich zmiešať z dôvodu drobných 
rozdielov vo vzhľade. 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. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Špecifická hmotnosť:   1100 ± 50g/l 
Viskozita pri 20°C:  29000 ± 3000 cP 
Doba schnutia pri 20°C: suché na dotyk 4 hod. na dotyk, 24 hod do hĺbky 
Výdatnosť:                           cca 8-9m2/l v závislosti od povrchu a prevedení. 
Farba:                              odtieň 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 2014/10  


