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CHARAKTERISTIKA:  

Dekoratívny náter s efektom starodávnych antických 
stien, pripomínajúci historické talianske renesančné 
stavby.  
 

METODY APLIKÁCIE:   

1) Antický efekt – 1 odtieň 

 

 

 

 

2) Antický efekt – 2 odtiene 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn: Výsledný efekt aplikačnej metódy štetcom sa 
môže líšiť od farebnej vzorky zobrazenej v katalógu, 
ktoré boli aplikované metódou antického efektu.   

Odporúčame, aby úplný cyklus nanášania bol najprv 
otestovaný na malej ploche steny, aby sa zabezpečil, 
požadovaný výsledok, a až potom pokračovať v 
postupnom nanášaní na celú plochu. 
Farebné odtiene sa môžu líšiť v porovnaní so vzorkami 
zobrazenými v katalógu, v rozsahu od 20% až 30%, v 
závislosti od spôsobu a množstva nanášaného 
výrobku. 
Odporúčame urobiť malú skúšku pred začatím prác. 
Každá práca by mala byť začatá a dokončená tou istou 
osobou. Výrobca a distribútor nenesú žiadnu 
zodpovednosť za prípadné rozdiely medzi farebnými 
odtieňmi jednotlivými balení. V prípade, ak sú odtiene 
jednotlivých balení  mierne odlišné, je nutné zmiešať 
všetky dodané balenia produktov vo veľkom 
kontajneri pred začatím procesu nanášania, aby sa 
zabránilo rozdielom vo farebných odtieňoch pri 
nanášaní použitého produktu. 
 

 

 

 

1) PRIMER 400 

1) aplikujte PRIMER 400 
štetcom a počkajte približne 4 
hodiny pri teplote 20°C 

2) ARTECO 1 

1) PRIMER 400  

3) ARTECO 1 – vrstva 2 

 

2) ARTECO 1 – vrstva 1 

2) potom aplikujte 1 vrstvu 
náteru ARTECO 1  štetcom so 
špeciálnej sady KIT 39 krúživými 
pohyby štetcom s vyvíjaním 
nerovnomerného tlaku 
a nanášaním malého množstva  
farby štetcom.  

NÁVOD NA POUŽITIE 
ARTECO  1 

1) aplikujte PRIMER 400 
štetcom a počkajte približne 4 
hodiny pri teplote 20°C 

2) potom aplikujte 1. vrstvu 
náteru ARTECO 1  štetcom so 
špeciálnej sady KIT 39 krúživými 
pohyby štetcom s vyvíjaním 
nerovnomerného tlaku 
a nanášaním malého množstva  
farby štetcom.  

3) potom aplikujte 2. vrstvu náteru 
ARTECO 1  štetcom so špeciálnej 
sady KIT 39 krúživými pohyby 
štetcom s vyvíjaním 
nerovnomerného tlaku 
a nanášaním malého množstva  
farby štetcom.  
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NÁVOD NA POUŽITIE: 

Staré steny v interiéri a exteriéri. Odstráňte starú 
nepriľnavú a odlupujúcu sa farbu na stene a umyte ju 
vodou a vhodným mydlovým prostriedkom. Ďalej 
naneste prvú vrstvu PRIMER 400  zriedeného 50% 
vodou ako fixačný  náter. Asi po 4 hodinách pri 20 ° C 
naneste druhú vrstvu náteru PRIMER 400 zriedeného 
15 - 20% vodou. Ak je povrch čistý a farba sa 
neodlupuje je postačujúce naniesť len jednu vrstvu 
PRIMER 400 zriedeného 15 - 20% vodou. Približne  po 
4 hodinách pri 20 ° C pokračujte s aplikáciou náteru 
ARTECO 1. 

Nové steny v interiéri a exteriéri. Naneste vrstvu 
PRIMER 400  zriedeného 50% vodou ako fixačný  náter. 
Asi po 4 hodinách pri 20 °C naneste druhú vrstvu 
náteru PRIMER 400 zriedeného 30 % vodou. Približne 
po 4 hodinách pri 20 ° C pokračujte s  aplikáciou náteru 
ARTECO 1. 

TECHNICKÉ ÚDAJE: Špecifikácia   

Hmotnosť: ARTECO 1: 1020 ± 30 g / l pri 25 ° C; 
PRIMER 400: 1465 ± 30 g / l pri 20 ° C.   
Riedenie: PRIMER 400 riedenie 50% ak je použitý ako 
prvá vrstva fixačného náteru, riedenie 15 – 20 %  ako 
druhá vrstva náteru. ARTECO 1 je pripravené na 
použitie neriedený.  
Výdatnosť: ARTECO 1 približne 1 liter na 24-25 m² 1 
vrstva; PRIMER 400 približne 1 liter na 14 - 15 m² na 
jeden náter.   
Balenie: ARTECO 1  je  dostupný v LT. 1 a LT. 4; 
PRIMER 400 je dostupný v balení LT. 0,750, LT. 2,5 
a LT. 5 
Aplikácia: pri teplote: + 5 ° C a + 25 ° C.   
Schnutie: v  nezaprášenom prostredí po dobu 
približne 4 hodín pri teplote  20 ° C.  
Úplne suchý po 24 hodinách, v závislosti od teploty v 
miestnosti.   
Odolnosť: Odolný, keď je úplne vyschnutý. 
Skladovanie: uistite sa, že veko je pevne uzatvorené, 
aj po použití, a skladuje pri teplota nie nižšej ako  
+ 5 ° C až + 30 ° C.   
Stabilita: približne 2 roky, ak je dobre utesnený 
a nikdy nebol otvorený.  
 
 
 

 

 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A LIKVIDÁCIA:  

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred 
použitím je potrebné prečítať celý návod. 
Výrobok je nebezpečný a obsahuje nebezpečné látky, 
ktoré môžu spôsobiť poškodenie dýchacích ciest 
a podráždenie očí. 

 
Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Zabráňte 
vdýchnutiu a chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými 
prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a 
dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.  
Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii a 
osobnej ochrane  sú uvedené v  Karte bezpečnostných 
údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej 
stránke www.dekorativne-natery.sk 

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť 
vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. 
Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, 
kanalizáciách.  
Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch 
a podľa predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými 
predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre 
použité balenia. Opätovné použitie, recyklácia 
a likvidácia odpadov z obalov v súlade s platnými 
predpismi. Len úplne vyprázdnený a čistý obal je 
možné recyklovať podľa zákona č. 119/2010 o obaloch  
 
Upozornenie: Uvedené informácie poskytnuté vyššie 
sú podľa najlepších skúsenosti výrobcu, správne a 
presné. Avšak vzhľadom na to, že podmienky, v 
ktorých sú používané výrobky nie sú pod jeho 
kontrolou, nenesie výrobca ani distribútor 
zodpovednosť za akékoľvek poskytnuté odporúčania či 
rady. 
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