
Technický 
 List 

 
Odstín: 
Bílá 

Stupeň lesku: 
Matová 

Specifická hmotnost: 
Cca 1,5 g/cm3 

Složení: 
Syntetická disperze, voda, titanová 
běloba, aditiva a konzervační látky 

Balení: 
2,5 l  /  5 l plastové vědro 

Použití: 
Do interiérů pod disperzní a siliká-
tové stěrkové hmoty. Samostatně 
lze použít jako podkladový nátěr 
pod disperzní barvy. 

Ředění: 
Materiál je připraven k přímé apli-
kaci bez nutnosti ředění. 

Skladování: 
V chladnu, chránit před mrazem, 
skladovatelnost min. 12 měsíců 

Čištění nářadí a znečištěných 
ploch: 
Ihned po použití vodou a mýdlem 

Snášenlivost s jiným barvami: 
Nelze míchat s jinými materiály 
 
Doba schnutí: 
Za suchého a teplého počasí (cca 
+ 20 °C a 55 % relativní vlhkosti 
vzduchu) nechat schnout cca 12 
hodin. Nízká teplota a vysoká vlh-
kost vzduchu zasychání zpomalují. 

Střední hodnoty spotřeby pro 
jeden nátěr: 
Asi 0,12 – 0,15  l/m²,což odpovídá 
vydatnosti asi 7 - 8 m2/1 litr barvy. 
Hodnota spotřeby silně kolísá v zá-
vislosti na nasákavosti podkladu. 
Pro určení přesné hodnoty je třeba 
provést zkušební nátěr. 

Vhodné tónování: 

Systémové pigmenty ALLIcolor.  

Nejnižší teplota pro aplikaci: 
+ 5 °C pro všechny poměry ovzdu-
ší a podkladu. Nezpracovávat za 
přímého slunečního svitu, silného 
větru a na rozpálené podklady. 

Vlastnosti: 
Pigmentovaná podkladová barva 
s mikromolekulárním pojivem. Při-
pravená k přímé aplikaci, ředitelná 
vodou, kombinací jemných plniv 
vytváří pevný, nosný a dobře při-
lnavý, drsný povrch. Dobré krycí 
schopnosti a velmi dobré pene-
trační schopnosti do optimální 
hloubky podkladu. Použitelná jako 
podkladový nátěr na natřené i ne-
natřené povrchy.  

Vhodné podklady: 
Všechny běžné minerální podklady 
(omítky, beton, zdivo), vláknitý ce-
ment, dřevo a stavební díly s ob-
sahem dřeva, sádra, sádrokarton, 
sádrové omítky, nesavé minerální 
a organické staré nátěry, plasty 
(nutno provést nejprve zkušební 
nátěr) a neželezné kovy. 

Příprava podkladu: 
Podklad musí být suchý, čistý a 
nosný (zbavený všech nepří-
držných částí). Silně savé, křídující 
a drobivé podklady je třeba opatřit 
hloubkovým penetračním nátěrem 
TIEFGRUND W nebo W 66, drobi-
vé, znečištěné a ostatní kritické 
podklady renovačním nátěrem 
z produktové řady ALLIGATOR 
MALACRYL. Nové omítky a doomí-
taná místa nechat vyschnout a vy-
zrát. Podklad pro aplikaci stěrko-
vého systému Art Velluto a Art 
Stucco musí být rovný a hladký. 
Nestejnoměrně drsné, nerovné a 
popraskané podklady je třeba ce-
loplošně přestěrkovat nebo překrýt 
vhodnou renovační textilií (viz také 
program pro renovaci podkladů 

ALLIGATOR VLIESARMIERUNG). 

Technické pokyny pro aplikaci: 
Materiál před použitím důkladně 
promíchat. Natírat štětcem, štětkou 
nebo nanášet válečkem s kratším 
vlasem pro docílení rovnoměrného 
nátěru bez viditelné struktury od 
válečku.  
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci a první pomoc:  
Výrobek může při opakovaném a 
dlouhodobém kontaktu dráždit cit-
livou pokožku, doporučuje se proto 
používat osobní ochranné pracovní 
prostředky k ochraně kůže. Při prá-
ci nejíst a nepít. Po práci omýt ruce 
vodou a mýdlem a ošetřit reparač-
ním krémem. Při potřísnění kůže 
omýt vodou, při zasažení očí vy-
pláchnout velkým množstvím vody, 
při náhodném požití vypláchnout 
ústa a ihned vyhledat lékaře. Ve 
všech vážnějších případech po-
škození zdraví vyhledat lékaře. Při 
rozlití odstranit prostředkem, který 
na sebe váže tekutinu. Zamezit 
vniknutí do spodních, povrchových 
a odpadních vod. Plastové obaly 
lze po vysušení zbytků a důklad-
ném vymytí použít jako druhotný 
obalový materiál, příp. předat do 
sběrny pro recyklaci. Držet z dosa-
hu dětí.  

Mezní hodnoty EU na obsah 
VOC platné pro tuto kategorii: 
(kat. A/h) 30 g/l (2010). Tento vý-
robek obsahuje max. 25 g/l VOC 

Kód výrobku: 
M-GP01 

Datum vydání TL: 14. 05. 2013 

 

 

Art Deco Grund 
Pigmentovaná penetrace na bázi vodní disperze, 
připravená k okamžitému použití. Podkladový nátěr pod 
dekorační disperzní stěrkové hmoty Art Velluto a Art 
Stucco a pod silikátovou dekorační omítku Art Nobile. 
Třída otěruodolnosti za mokra 2 dle normy EN 13300. 
Třída kryvosti 3 dle normy EN 13300. 
 

Pokyny k odstranění odpadu: 
Zbytky zaschlého materiálu je možno likvidovat podle odpadového klíče č. 080105 – zatvrdlé barvy a laky. Tekuté zbytky likvidovat 
podle odpadového klíče č. 080103 – odpady z barev a laků na vodní bázi. Malé množství zaschlých zbytků lze odstranit spolu s ko-
munálním nebo domovním odpadem.  
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