Nový trend
pre váš interiér
Máte jednotvárny interiér a hľadáte inšpiráciu, ako ho premeniť
na zaujímavý a originálny priestor? Celkový štýl interiéru určuje
dokonalé zvládnutie veľkých plôch, teda podláh, stropov a stien.
A práve preto najčastejšie siahame po úprave stien. Interiér sa
stane vďaka týmto úpravám atraktívnym a nadobudne punc
originality.

P

ri povrchovej úprave stien si môžeme vyberať z množstva alternatív. Dnes „letia“ originálne riešenia, preto je vhodné namiesto
klasického náteru, minerálnej či silikátovej omietky skúsiť aj niečo
iné. Jednou z možností je aj návrat o niekoľko storočí späť a svoje steny
vyzdobiť technikou starých antických majstrov.

Originálnou dekoratívnou technikou,
ktorá napodobňuje inovatívne výzdoby
stien a výnimočnú krásu talianskych renesančných palácov, je systém ANTICHE
TERRE FIORENTINE (Antické zeminy
ﬂorentské), čo je obchodný názov pre nové
dekoratívne náterové hmoty talianskej ﬁrmy CANDIS, ktorá sa už niekoľko rokov
zaoberá vývojom interiérových a exterié-
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rových farieb v duchu tradície talianskych
majstrov. Ako v minulosti, tak i dnes prispieva inovačnými výrobkami k mnohofarebnosti súčasného sveta. Antické zeminy
ﬂorentské vznikli na základe požiadavky
spojenia mimoriadnej talianskej umeleckej
tradície a súčasných estetických, ale tiež
zdravotných a ekologických potrieb. Toto
jedinečné dielo vzniklo prácou mimoriadne schopných ľudí v dielňach, kde zeminy
mesta Sien a toskánske zeminy boli miešané s vodou a bielkom a nakoniec s octom
s cieľom rozpustenia zásaditých zložiek.
Takto získané komponenty sa odborným
spôsobom nanášali na steny palácov, ktoré už stovky rokov obdivujú návštevníci.
Prednosťou farieb je ich zdravotná a ekologická nezávadnosť, pretože suroviny na
výrobu sú chemicky neupravované, sú to
čisté prírodné materiály. Celý systém je
ekologický – ide o akrylátovú suspenziu
vo vodnom roztoku, obohatenú pigmentami prírodnej živice. Náter je oteruvzdorný, umývateľný vodou a mydlom. Vytvára
plastický dojem. Vďaka výbornej paropriepustnosti (difúzny odpor 0,11 m) je vhodný aj pre exteriéry, na pamiatkové objekty
a na povrchy ošetrené sanačnou maltou.
Veľkou výhodou je možnosť dodatočných
opráv a korekcií natretých plôch. Vďaka
vlastnostiam farieb je možné ich napájanie a prepájanie, pričom nedôjde k naru-

šeniu celistvosti a kompatibility náteru.
Aplikácia náteru je jednoduchá. Na bežnú stenu, upravenú na maľbu, sa nanesie
v dvoch vrstvách podkladová farba
FONDO. Dá sa použiť na rôzne druhy
materiálov, napr. na omietku, betón, drevené panely, sadrokartón, drevotriesku,
kov atď. Nanáša sa štetcom, valčekom, ale
i striekaním. Podklad musí byť dobre vyčistený, musia sa odstrániť nepevné časti
a vyhladiť všetky nerovnosti. Nasávacie
podklady sa naimpregnujú. Po zaschnutí
podkladového náteru sa nepravidelnými
ťahmi nanesie upraveným štetcom farba
AZF. Materiál Antické zeminy ﬂorentské
sa aplikuje striedavými ťahmi štetcom po
1–2 metroch a po 10–20 minútach mierneho zasychania sa upravuje špeciálnym
hladidlom. Zeminu je možné použiť aj na
povrchovú úpravu typu pomarančovej šupky, kde sa konečná úprava robí iba štetcom
a výsledný efekt sa dosiahne rukou dekoratéra. Získanú maľbu je možné kedykoľvek (pri maľbe i po jej zaschnutí) opakovať
a doplňovať, pričom obavy z poškodenia
estetického efektu sú úplne zbytočné.
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