
Technický 
 List 

 
Odstín: 
Báze Silber (stříbrná) 
Báze Gold (zlatá) 

Stupeň lesku: 
Hedvábně lesklá s metalickým stí-
nováním. 

Specifická hmotnost: 
Cca 1,0 g/cm3 

Složení: 
Syntetická disperze typu „Reinacry-
lat“, metalické pigmenty, speciální 
plniva, aditiva  

Balení: 
2,5 l plastové vědro 

Použití: 
Do interiérů 

Ředění: 
Vodou, viz kapitola „technické po-
kyny pro aplikaci“.  

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 mezi jed-
notlivými vrstvami cca 12 hodin.  
Finální vrstvu nechat schnout cca 
24 hodin.  

Střední hodnoty spotřeby pro 
hotový systém: 
Asi 0,12 – 0,18  l/m² , což odpovídá 
vydatnosti 5 – 8 m2 z jednoho litru.  
Pro určení přesné hodnoty je třeba 
provést zkušební nátěr. 

Vhodné tónování: 
Systémové pigmenty ALLFAcolor.  

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: 
Dekorativní stěrková hmota bez 
obsahu organických rozpouštědel a 
změkčovadel na bázi vodní disper-
ze organických pojiv. Určená pro 
vysoce jakostní povrchové úpravy 
vnitřních stěn a stropů. Vytváří sa-
metový, metalicky stínovaný po-
vrch. Je paropropustná, snadno se 
aplikuje, třída nasákavosti za mok-
ra odpovídá třídě 2 podle normy 
EN 13300 (oděruodolná dle normy 
DIN 53778). 

Vhodné podklady: 
Všechny běžné minerální podklady 
(omítky, beton, zdivo), vláknitý ce-
ment, dřevotřískové desky, sádra, 
sádrokarton, sádrové omítky, ne-
savé minerální a staré organické 
nátěry a ostatní pevné a nosné 
podklady opatřené podkladovým 
nátěrem ART DECO GRUND.  

Příprava podkladu: 
Pokyny pro přípravu podkladu viz 
technický list k výrobku ART DECO 
GRUND. Podklad pro aplikaci musí 
být rovný a hladký a opatřený pod-
kladovým nátěrem ART DECO 
GRUND natónovaným do odpoví-
dajícího odstínu podle vzorníku. 
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 Art Velluto se aplikuje 
zpravidla ve dvou vrstvách kombi-
novanou technikou nanášením vá-
lečkem a stěrkováním benátským 
hladítkem. 
1. krok: na proschlou vrstvu pro-
barveného podkladového nátěru 
Art Velluto Grund nanést mohéro-
vým válečkem s krátkým vlasem 
natónovanou stěrkovou hmotu Art 
Velluto naředěnou asi 20 % vody. 
Spotřeba materiálu je asi 40 ml/m2. 
2. krok: po zaschnutí první vrstvy 

se na podklad nerezovým benát-
ským hladítkem nanese neředěná 
stěrková hmota Art Velluto tak, aby 
došlo k úplnému překrytí celého 
podkladu tenkou vrstvou materiálu. 
Po krátkém odvětrání povrchu stej-
ným benátským hladítkem stěrku 
krouživými pohyby uhladit event. 
strukturovat. Při uhlazování vzniká 
charakteristický sametový efekt, při 
kterém se střídají světlejší lesklé a 
tmavší matové plochy. Spotřeba 
materiálu je cca 80 ml/m2. 
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 
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-DF01 

Datum vydání TL: 17. 05. 2013 
 

 

Art Velluto  
Dekorativní stěrková hmota se sametovým metalickým 
stínováním. Určená na stěny a stropy ve vnitřním 
prostředí. Třída otěruodolnosti za mokra 2 podle normy 
EN 13300. Dvě báze určené pro tónování na zařízeních 
ALLIcolor do 81 různých odstínů.  
 

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