
Technický 
 List 

 
Odstín: 
Natur 100 – přírodní bílá. Ostatní 
odstíny dle vzorkovnice.  

Stupeň lesku: 
Matová 

Specifická hmotnost: 
Cca 1,7 g/cm3 

Pojivová báze: 
Draselné vodní sklo 

Balení: 
25 kg a 5 kg plastové vědro 

Použití: 
Do interiérů 

Ředění: 
Připraveno k přímé aplikaci 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) cca 12 hodin. Nízká tep-
lota a vysoká relativní vlhkost za-
sychání zpomalují.  

Střední hodnoty spotřeby pro 
hotový systém: 
Asi 2,5 – 3,0 kg/m². Hodnoty spo-
třeba jsou orientační. Pro určení 
přesné hodnoty je třeba nanést 
zkušební vrstvu. 

Vhodné tónování: 
Materiál lze tónovat systémovými 
pigmenty AC Abtoenpaste na tóno-
vacích zařízeních ALLFAcolor.  

Nejnižší teplota pro aplikaci: 
+ 8 °C pro všechny poměry ovzdu-
ší a podkladu. Nezpracovávat za 
přímého slunečního svitu, silného 
větru a na rozpálené podklady. 

Vlastnosti: 
Omítka Art Nobile je vysoce paro-
propustná. Má hygroskopické 
schopnosti (reguluje vzdušnou vlh-
kost) a alkalický charakter typický 
pro silikátové materiály, čímž vy-
tváří příjemné prostředí ve vnitřních 
prostorách. Jako dekorativní mate-
riál dává stěnám novou dimenzi a 
hloubku. Střídáním hladkých a leh-
ce hrubých ploch mění barevnost 
plochy. Vysoká alkalicita zajišťuje 
přirozenou ochranu proti napadení 
plísněmi a houbami. Dlouhá doba 
otevřenosti povrchu materiálu vy-
tváří ideální předpoklady pro indivi-
duální kreativitu při aplikaci.  

Vhodné podklady: 
Všechny běžné minerální podklady 
(omítky, beton, zdivo), vláknitý ce-
ment, dřevotřískové desky, sádro-
vé omítky a sádrokarton, nesavé 
minerální a staré organické nátěry.  

Příprava podkladu: 
Podklad pro aplikaci musí být čistý, 
suchý, nosný a rovný. Nestejno-
měrně drsné, nerovné a popraska-
né podklady je třeba celoplošně 
přestěrkovat (např. stěrkovou hmo-
tou KIESELIT LEICHTSPACHTEL, 
HANDSPACHTEL nebo LEICHT-
SPACHTEL GROB), napenetrovat 
pigmentovanou podkladovou bar-
vou ART DECO GRUND a nechat 
důkladně proschnout. Silně savé a 
drobivé podklady je třeba předem 
zpevnit a egalizovat transparentní 
hloubkovou penetrací TIEFGRUND 
W nebo W 66 GRUNDIERMITTEL. 
Podklady s obsahem sádry (sádro-

vé stěrky a omítky, sádrou vyspra-
vované štukové omítky) je třeba 
pigmentovanou penetrací ART 
DECO GRUND natřít 2x, aby se 
zamezilo chemické reakci silikáto-
vého pojiva se sádrou a vzniku ne-
vzhledných barevných skvrn. Pro 
zvýšení odolnosti povrchu před za-
špiněním a zvýrazněním barevné-
ho tónu lze po zaschnutí aplikovat 
hydrofobizační nátěr ART NOBILE 
IMPRAEGNIERUNG. 

Technické pokyny pro aplikaci: 
Materiál před aplikací promíchat. 
Art Nobile se nanáší jedním pra-
covním krokem v jedné vrstvě spe-
ciálním nerezovým benátským hla-
dítkem. Po odvětrání povrchu (asi 
30 - 60 minut) se povrch může do-
hladit tak, aby zůstaly střídavě op-
ticky hladké a hrubší plochy.  
Pro zamezení nevzhledných napo-
jení je třeba materiál aplikovat sys-
témem „mokrý na mokrý“. Teplý 
podklad a vyšší cirkulace vzduchu 
urychlují zasychání materiálu a ne-
gativně ovlivňují možnost struktu-
rování povrchu.  
 
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 

Art Nobile  
Pastovitá vnitřní omítka na silikátové bázi připravená k 
okamžité aplikaci na stěny a stropy. Dekorativní povrch s 
jemně vrstvenou zrnitostí s nádechem struktury teracové 
omítky. Základní bázi lze tónovat do 34 harmonických od-
stínů na kolorovacích zařízeních ALLFAcolor.  
 
 

Pokyny k odstranění odpadu: 
Zaschlé zbytky je možno likvidovat s domovním odpadem. Zbytky nezpracovaného materiálu předat do specializované sběrny.  



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.  

Kód výrobku: 
M-SK01 
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