ARTE VIVA
Stěrkovací hmota na vodní bázi pro dekorace
podlah a stěn v interiéru a exteriéru

Arte Viva je:
•

inovativní pryskyřičný dekorativní systém schopný
uspokojit jakékoli projektové požadavky a zároveň
umožnit celkové vyjádření kreativního ducha a
tvořivost

• systém určený především k použití na podlahy a stěny
v interiéru i exteriéru, na plochy sprchových koutů,
pracovních ploch a jakýchkoli jiných bytových doplňků
• míchatelná dle stupnice RAL a NCS
• je přizpůsobena k jednoduchosti a hlavně k rychlosti
aplikace. Zákazník tak může v poměrně krátké době
začít používat danou plochu bez zbytečných obav z
poškození.
• je ideální pro realizaci podlah a obkladů za použití
biokompatibilních jednosložkových přípravků bez
obsahu ředidel, které umožňují během krátké doby
docílit jedinečných a osobitých estetických efektů.
• přibližně 2 mm, systém a představuje dokonalé
spojení všestrannosti a přizpůsobitelnosti jakýmkoli
požadavkům, prostředí, vybavení a nabízí možnost
vytvářet umělecké a dekorativní efekty. Proto je
ideálním řešením pro jedinečnou a originální úpravu
soukromých i veřejných prostorů, obchodů, kanceláří,
kosmetických salonů, koupelen a bytových doplňků
jako jsou například pracovní kuchyňské plochy a
nábytek.

Arte Viva je:
• vhodná pro aplikaci na jakýkoli povrch, starý či nový,
na podlahu či stěnu, ve vnitřních či venkovních
prostorech, na pálené cihly, mramor, cement, kámen,
sádrokarton, sklo, keramiku apod. a na vyhřívané
podlahy.
• Systém nepohlcuje prach či škodlivé látky, v žádném
případě neuvolňuje prašné částice a nepodporuje růst
škodlivých mikroorganismů. Pro každodenní čištění
nevyžaduje použití speciálních čistících přípravků a
může být omýván běžnými přírodními látkami.
Výrobek není radioaktivní. Neobsahuje metalizované
vosky (obsahující látky s vysokým dopadem na životní
prostředí).
• EKOLOGICKÝ A VÍCEÚČELOVÝ : jelikož se skládá z
jednosložkových výrobků ve vodní emulzi a přírodních
křemičitanových přísad. Žádný z výrobků neobsahuje
NMP (N-methyl pyrrolidon). Výrobky systému ArteViva
splňují veškeré požadavky evropského zákona o
omezování emisí VOC (těkavých organických
sloučenin) stanovené směrnicí 2004/42/ES.

