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Společnost Ingroservice Italia srl, vlastník obchodní značky ARTEVIVA, byla založena v roce 

1986, se zaměřením na výrobky určené pro ošetření a údržbu podlah z různých materiálů, jako 

jsou terakota, kámen, mramor, dřevo, kamenina apod. Již od samého počátku firma kladla velký 

důraz na ekologii a životní prostředí a zaměřila se na výrobky na bázi vody a nikoliv na běžné 

výrobky na bázi oleje či ředidel, které se v té době běžně vyráběly. Zkušenosti získané v oblasti 

přírodních produktů a stále rostoucí poptávka litých podlah nás začátkem roku 2000 přivedly 

k nové výzvě v oblasti dekorativních pryskyřic a zaměření na systémy zcela na bázi vody, 

bezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí.

Takto se zrodil systém ARTEVIVA, neboli řada biokompatibilních výrobků bez zápachu, s 

velice nízkým obsahem těkavých organických látek, bez obsahu ředidel, vápna, sádry, 

cementu a epoxidových látek. ARTEVIVA se skládá z jednosložkových polymerů na bázi vody 

a z přírodních inertních materiálů, jako je křemen, recyklované sklo, terakotový prášek, 

mramor, perleť apod. Systém ARTEVIVA, díky své nízké, přibližně 2 mm tloušťce, se snadno 

přizpůsobuje jakýmkoliv požadavkům, prostředí a zařízení a umožňuje vytvářet širokou škálu 

uměleckých a dekorativních efektů. Je ideální pro renovaci a realizaci originálních a 

exkluzivních rezidenčních a veřejných prostor, obchodů, kanceláří, kosmetických salónů, jacht, 

koupelen a bytových doplňků, jako jsou kuchyňské desky a desky nábytku. ARTEVIVA je 

optimálním řešením pro úpravu podlahové krytiny bez demolice stávající podlahy, to znamená 

pro úsporu času a ceny za likvidaci. Výrobek lze nanášet na jakýkoliv starý či nový, vnitřní či 

venkovní, vodorovný či svislý podklad z jakéhokoliv materiálu, jako například terakota, kámen, 

mramor, dřevo, cement, keramika, sklo, kov, sádrokarton či plast a lze jej použít i na vyhřívané 

podlahy či zakřivené plochy.

Společnost je mimo jiné členem italské organizace Green Building Council, která sdružuje 

nejvýznamnější firmy usilující o udržitelnost a ochranu životního prostředí v oblasti 

navrhování, realizace a využívání budov.



VLASTNOSTI

EKOLOGICKÝ
Ochrana životního prostředí je naším hlavním cílem, aniž bychom opominuli zajímavou este-

tiku a osobitý a kreativní vzhled, požadovaný našimi zákazníky. Co dnes znamená vybrat si 

ekologický nátěr? Především nesmí obsahovat ředidla a látky škodlivé pro lidské zdraví. Naše 

inovativní nátěrové hmoty obsahují jednosložkovou maltu ve vodní emulzi a přírodní plniva, 

jako je křemen, mramor, recyklované sklo, terakotový prášek: právě díky tomu je naše 

pryskyřice ekologicky kompatibilní a bezpečnější nejen pro řemeslníky, kteří s ní pracují, ale 

především pro ty, kteří se rozhodli jí použít ve svém domově či na pracovišti. Veškeré výrobky 

systému ARTEVIVA jsou vyrobeny bez použití vápna, sádry, cementu, epoxidových látek, řed-

idel, NMP (n-methyl pyrrolidon) a bez problémů splňují přísné požadavky evropských směrnic, 

co se týče obsahu VOC (těkavé organické látky), stanovené směrnicí 2004/42/ES. Veškeré 

výrobky systému ARTEVIVA jsou mimoto zaregistrovány institutem ISS (Italský zdravotní 

ústav) a všechny výrobní závody ARTEVIVA mají certifikaci ISO 9001.

 

BIOKOMPATIBILNÍ A EKOLOGICKY UDRŽITELNÝ
Tato charakteristika se týká schopnosti pryskyřice dokonale a harmonicky se přizpůsobit 

jakémukoliv prostředí a zaručit udržitelnost, díky mnohem nižšimu negativnímu dopadu na 

životní prostředí, než který mají jiné používané materiály. Proto všechny námi nabízené 

výrobky splňují požadavky směrnice 89/106/EHS ze dne 21.12.1988, která byla v Itálii zave-

dena vyhláškou prezidenta republiky č. 246 ze dne 21.4.1993. Všechny polymery ve vodní 

emulzi ( jejichž charakteristiky jsou považovány za důvěrné informace), používané v systému 

ARTEVIVA, jsou mimoto uvedené v EINECS, v souladu s článkem 13.2 směrnice 92/32/EHS.

 

IAQ - INDOOR AIR QUALITY
Kvalita prostředí, v němž žijeme, je úzce spojena se vzduchem, který dýcháme a který musí být 

zdravý. Prioritou naší firmy je zaručit kvalitní vzduch v prostředí, ve kterém se pohybujete. 

Systém Arteviva nepohlcuje škodlivé látky, neuvolňuje prach a nepodporuje růst škodlivých 

mikroorganismů. Velkou předností je také snadné každodenní čištění; tento systém 

nevyžaduje použití žádných speciálních čisticích přípravků a pro zaručení hygieny stačí jen 

běžné přírodní látky. Nulová radioaktivita a nepřítomnost metalizovaných vosků, které 

obsahují látky s vysokým negativním dopadem na životní prostředí, je další zárukou kvalitního 

ovzduší v interiéru.

v případě vyhřívaných podlah. Mnozí mají za to, že takzvané teplé podlahy, jako například 

podlahy ze dřeva, jsou vodivé, přestože se vyznačují celkem nízkou hodnotou vodivosti, ve 

výši přibližně 0,30 ƛ. Hodnota tepelné vodivosti systému ARTEVIVA, naměřená 

prostřednictvím laboratorních zkoušek, za použití přístroje na měření tepelného toku (norma 

ASTM E 1530), je naopak mnohem vyšší a dosahuje hodnoty 0,81 ƛ).

 

NEHOŘLAVÝ
Systém ARTEVIVA je nehořlavý – Třída Bfl-S1 dle normy UNI EN 13501-1:2009. To znamená, 

že náš systém nepodporuje šíření požáru a vytváří jen nepatrné množství kouře.

 

ODOLNÝ PROTI SKVRNÁM
Během zkoušek odolnosti proti skvrnám, za použití různých látek, jako je káva, víno, čaj, ocet, 

olej či citron, nedošlo k žádnému poškození povrchového nátěru, ani při styku až do 48 hodin.

 

NEKLOUZAVÝ
Námi používané výrobky zaručují optimální přilnavost a koeficient dynamického tření splňující 

požadavky příslušných norem, což dokazují výsledky laboratorních zkoušek provedených 

certifikačním ústavem – Metoda BCRA s průměrnou vypočtenou hodnotou: 0,53 – 0,70 μ. 

Uvedená hodnota závisí na povrchové úpravě podlahy - hladká/hrubá nebo suchá/mokrá - a 

na typu podrážky - guma/kůže.

 

ODOLNOST PROTI SVĚTLU
Systém ARTEVIVA, obsahující složky s alifatickými charakteristikami, zaručuje stálobarevnost 

a trvalý vzhled i při vystavení UV záření, což dokazují laboratorní zkoušky „urychleného 

stárnutí za použití UV lampy - ASTM G 154-16”.

 

ÚDRŽBA
Povrch upravený systémem ARTEVIVA nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Pro čištění lze 

používat hadry z mikrovlákna a naše speciální neutrální nebo mírně odmašťovací čisticí 

přípravky.

 

 

ZNAČKA CE
Označení CE dekorativních pryskyřicových podlah ARTEVIVA znamená, že takto označené 

výrobky splňují základní požadavky evropských směrnic co se týče bezpečnosti, veřejného 

zdraví a ochrany spotřebitele po celý životní cyklus těchto výrobků (od okamžiku navržení, až 

po výrobu, uvedení na trh, použití a konečnou likvidaci).

Označení CE je synonymem kvality a záruky dlouhé životnosti, jelikož všechny výrobky mají 

charakteristiky, které umožňují, aby stavby, do kterých jsou trvale integrovány, splňovaly 

následující požadavky: mechanická odolnost, rozměrová stálost, barevná stálost, nehořlavost, 

hygiena a zdravé prostředí, bezpečná aplikace, úspora energie.

 

BPA FREE
Systém Arteviva neobsahuje ani minimální množství Bisfenolu A.

Tato charakteristika je velice důležitá, jelikož zaručuje celkovou absenci této látky, která se 

nachází v mnoha epoxidových či epoxi-cementových výrobcích a je předmětem mnoha studií. 

Bylo dokázáno, že expozice bisfenolu A může narušit funkci endokrinního systému a v případě 

vysokých dávek může mít negativní účinky na lidské zdraví. Bisfenol A může způsobit srdeční 

choroby a je spojován s mnoha dalšími onemocněními.

 

HACCP a STYK S POTRAVINAMI
Tyto dvě charakteristiky jsou velice důležité, jelikož činí plochy natřené pryskyřicí vhodnými 

pro jakékoliv prostředí, především pro kuchyně. A to díky tomu, že jsou takto upravené povrchy 

vhodné pro styk s potravinami (restaurace, kuchyně apod.). Povrchy realizované za použití 

systému ARTEVIVA jsou velice hygienické, jelikož neumožňují množení bakterií a plísní a jsou 

odolné vůči běžným čisticím přípravkům.

 

ANTIBAKTERIÁLNÍ
Transparentní ochranný nátěr nové generace s obsahem aditiv obsahujících částice stříbra, 

vyznačující se silným dezinfekčním účinkem. Zabraňuje tvorbě bakterií a je ideální pro použití 

v případech, kdy je nutné zaručit maximální hygienu a nezávadnost povrchů.

SILVER PUR snižuje o 99,9% množení bakterií a díky obsahu částic stříbra v ochranném 

povrchovém nátěru má trvalý dezinfekční účinek. Tento výrobek byl testován certifikačním 

orgánem CATAS, v souladu s normou ISO 22196:2011.

Je dostupný ve 3 verzích: lesklý, pololesklý a matný.

VODIVÝ
Tepelná vodivost podlahy je schopnost podporovat průchod tepla a je jednou z hlavních výhod 
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PRODUKTY

FONDO RETE
Stěrková hmota na vodní bázi pro vyrovnávání podkladu a pokládání perlinky.

Vhodná pro cementové podklady a opravy s pokládkou sklovláknité perlinky. Optimální přiln-

avost i v exteriéru a možnost použití na keramiku, kameninu, slínek, mramor, kámen, dřevo, 

kov apod., pokud jsou tyto povrchy dokonale čisté.

Směs syntetických polymerů ve vodní emulzi s obsahem minerálních plniv, určená pro rychlou 

a správnou pokládku sklovláknité perlinky. Může být použita jako alternativa vyrovnávacích 

hmot, oproti kterým vykazuje vynikající přilnavost k jakémukoliv povrchu, i při použití ve 

vlhkém prostředí (max. 5% vlhkost ).

Neobsahuje látky škodlivé pro lidské zdraví a pro životní prostředí. Optimální odolnost vůči 

vodě a paropropustnost. Neobsahuje cement, vápno a sádru. Jednosložkový výrobek, připrav-

ený k použití.

BALENÍ

Výrobek ARTEVIVA FONDO RETE je dostupný v následujících baleních:

Kbelík o obsahu 10 kg

Kbelík o obsahu 20 kg

 

PRIMER CEM
Penetrační nátěr na vodní bázi pro cementové povrchy.

Vhodný pro použití jako penetrační nátěr na cementové povrchy, průmyslové podlahy, samo-

nivelační povrchy, plochy ze sádrokartonu, sádry a vápna nebo na omítky. Směs polymeri-

ckých emulzí, určená pro cementové povrchy, pro zabránění povrchového drolení cementu.

Zcela na bázi vody. Paropropustný. Neobsahuje silikonové pryskyřice.

BALENÍ

Výrobek PRIMER CEM ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Láhev o obsahu 1 L

Nádoba o obsahu 5 L

 

FLUID
Přísada pro ředění výrobku Biomalta.

Přidejte výrobek FLUID do výrobku BIOMALTA v množství maximálně 4% a promíchejte 

míchadlem až do získání krémové a homogenní hmoty. Směs polymerických emulzí, určená k 

přidání do výrobku BIOMALTA před použitím pro zředění a lepší aplikaci. Lze aplikovat bez 

naředění pro ucpání pórovitosti mezi jednotlivými aplikacemi výrobku BIOMALTA.

Výrobek Biocolor ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Láhev o obsahu 1 L

Nádoba o obsahu 5 L

 

LUXOR
Dekorativní pastovitá hmota na vodní bázi pro výrobek Biomalta.

Určený pro výrobek BIOMALTA, který je součástí systému ARTEVIVA. Lze použít i na štukov-

ané nebo patinované stěny. Díky tomuto výrobku lze vytvářet velice výrazné efekty se spe-

ciálními metalickými odstíny. Výrobek je vysoce TIXOTROPNÍ. Výrobek je dostupný v různých 

barvách: zlatá, měděná, bronzová, stříbrná, bílá a neutrální (lze probarvit specifickými bare-

vnými hmotami PCA, které jsou součástí systému ARTEVIVA a jsou dostupné ve všech bar-

vách Ral a Ncs, přidáním 1% až 5% výrobku PCCA do výrobku LUXOR Neutro).

BALENÍ

Výrobek LUXOR ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Láhev o obsahu 1 L

 

AK
Ochranný jednosložkový nátěr na vodní bázi.

Finální ochranný nátěr je určen pro aplikaci na stěny nebo pro povrchovou úpravu patino-

vaných nebo štukovaných povrchů. Speciální vysoce odolná polymerová emulze vytváří tran-

sparentní vrstvu, která v průběhu času nežloutne. Tato vrstva vykazuje vysokou tvrdost a 

současně i vynikající pružnost. Výrobek se snadno aplikuje a přetírá. Výrobek je dostupný v 

následujících verzích: lesklý a matný. Jednosložkový výrobek, připravený k použití, vysoce 

odolný proti opotřebení.

BALENÍ

Výrobek ARTEVIVA AK je dostupný v následujících baleních:

1 kg láhev

5 kg nádoba

AVF
Ochranný dvousložkový nátěr na vodní bázi.

Finální ochranný nátěr systému ARTEVIVA, vhodný pro interiéry i exteriéry. Koncentrovaná 

dvousložková emulze s obsahem alifatického isokyanátu. Speciální, vysoce odolný disperzní 

nátěr, který v průběhu času nežloutne. Umožňuje vytvořit celistvý a transparentní vrstvu, která 

vykazuje vysokou tvrdost a odolnost vůči zašpinění, ale zároveň i vynikající pružnost a možn-

ost následného přetírání. Vykazuje vynikající odolnost vůči působení vody, kyselým a alkali

BIOMALTA
Jednosložková stěrka na vodní bázi pro podlahy a stěny.

Lze použít na povrchy ze dřeva, laminátu, průmyslového cementu, skla, kovu, dlaždice, pokud 

jsou tyto povrchy dokonale čisté. Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru, v bytech, koupel-

nách, kancelářích, obchodech a pro použití na zařízení, jako je nábytek, stoly, umyvadla e 

kuchyně. Směs syntetických polymerů ve vodní emulzi s obsahem minerálních plniv různých 

rozměrů, připravená k použití, pro realizaci vrstvy, vhodná jako podkladová vrstva pro systém 

ArteViva. Neobsahuje vápno, sádro a cement. Paropropustná. Dostupná v neutrální, bílé nebo 

barevné verzi dle VZORNÍKU BAREV RAL AND NCS

BALENÍ

Výrobek Biomalta ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Plechovka o obsahu 10 L

Plechovka o obsahu 20 L

 

PCCA
Koncentrovaná barevná hmota na vodní bázi pro systém ARTEVIVA.

Vysoce koncentrované barevné hmoty odolné proti UV záření. Speciální polymerová pojiva 

umožňují specifické použití společně se všemi výrobky systému Arte Viva.

Dostupné barvy:

oranžová, bílá, modrá, červená F1, cihlově červená, písková žlutá, žlutá luxor, melounová 

žlutá, citrónová žlutá, nachová, černá, zelená, fialová, hliník, zlatá.

Používá se pro získání barev dle VZORNÍKU BAREV RAL A NCS.

BALENÍ

Výrobek PCCA ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Láhev o obsahu 1 Kg

 

BIOCOLOR
Dekorativní výrobek na vodní bázi pro systém ARTEVIVA.

Určený pro probarvování výrobku BIOMALTA. Lze použít i na štukované nebo patinované 

stěny. Tento výrobek umožňuje dosáhnout originálních barevných odstínů a vytvářet jedi-

nečné dekorativní efekty. Výrobek je dostupný v různých barvách: neutrální, oxidovaná žlutá, 

antická červená, antická, světle šedá, tmavě šedá, tmavě zelená, modrošedá, měsíční šedá, 

londýnská šedá, levandule.

Výrobek BIOCOLOR je dostupný i v metalickém provedení: zlatá, stříbrná, iris (duhová modrá). 

Všechny odstíny se mohou vzájemně míchat.

BALENÍ

ckým látkám, oleji a všem znečišťujícím látkám.

Výrobek je dostupný v následujících verzích: lesklý, satinovaný a matný.

BALENÍ

Výrobek AVF ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Láhev o obsahu 1 Kg (složka A 820 g + složka B 180 g)

Nádoba o obsahu 5 Kg (složka A 4100 g + složka B 900 g)



PRODUKTY

FONDO RETE
Stěrková hmota na vodní bázi pro vyrovnávání podkladu a pokládání perlinky.

Vhodná pro cementové podklady a opravy s pokládkou sklovláknité perlinky. Optimální přiln-

avost i v exteriéru a možnost použití na keramiku, kameninu, slínek, mramor, kámen, dřevo, 

kov apod., pokud jsou tyto povrchy dokonale čisté.

Směs syntetických polymerů ve vodní emulzi s obsahem minerálních plniv, určená pro rychlou 

a správnou pokládku sklovláknité perlinky. Může být použita jako alternativa vyrovnávacích 

hmot, oproti kterým vykazuje vynikající přilnavost k jakémukoliv povrchu, i při použití ve 

vlhkém prostředí (max. 5% vlhkost ).

Neobsahuje látky škodlivé pro lidské zdraví a pro životní prostředí. Optimální odolnost vůči 

vodě a paropropustnost. Neobsahuje cement, vápno a sádru. Jednosložkový výrobek, připrav-

ený k použití.

BALENÍ

Výrobek ARTEVIVA FONDO RETE je dostupný v následujících baleních:

Kbelík o obsahu 10 kg

Kbelík o obsahu 20 kg

 

PRIMER CEM
Penetrační nátěr na vodní bázi pro cementové povrchy.

Vhodný pro použití jako penetrační nátěr na cementové povrchy, průmyslové podlahy, samo-

nivelační povrchy, plochy ze sádrokartonu, sádry a vápna nebo na omítky. Směs polymeri-

ckých emulzí, určená pro cementové povrchy, pro zabránění povrchového drolení cementu.

Zcela na bázi vody. Paropropustný. Neobsahuje silikonové pryskyřice.

BALENÍ

Výrobek PRIMER CEM ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Láhev o obsahu 1 L

Nádoba o obsahu 5 L

 

FLUID
Přísada pro ředění výrobku Biomalta.

Přidejte výrobek FLUID do výrobku BIOMALTA v množství maximálně 4% a promíchejte 

míchadlem až do získání krémové a homogenní hmoty. Směs polymerických emulzí, určená k 

přidání do výrobku BIOMALTA před použitím pro zředění a lepší aplikaci. Lze aplikovat bez 

naředění pro ucpání pórovitosti mezi jednotlivými aplikacemi výrobku BIOMALTA.

Výrobek Biocolor ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Láhev o obsahu 1 L

Nádoba o obsahu 5 L

 

LUXOR
Dekorativní pastovitá hmota na vodní bázi pro výrobek Biomalta.

Určený pro výrobek BIOMALTA, který je součástí systému ARTEVIVA. Lze použít i na štukov-

ané nebo patinované stěny. Díky tomuto výrobku lze vytvářet velice výrazné efekty se spe-

ciálními metalickými odstíny. Výrobek je vysoce TIXOTROPNÍ. Výrobek je dostupný v různých 

barvách: zlatá, měděná, bronzová, stříbrná, bílá a neutrální (lze probarvit specifickými bare-

vnými hmotami PCA, které jsou součástí systému ARTEVIVA a jsou dostupné ve všech bar-

vách Ral a Ncs, přidáním 1% až 5% výrobku PCCA do výrobku LUXOR Neutro).

BALENÍ

Výrobek LUXOR ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Láhev o obsahu 1 L

 

AK
Ochranný jednosložkový nátěr na vodní bázi.

Finální ochranný nátěr je určen pro aplikaci na stěny nebo pro povrchovou úpravu patino-

vaných nebo štukovaných povrchů. Speciální vysoce odolná polymerová emulze vytváří tran-

sparentní vrstvu, která v průběhu času nežloutne. Tato vrstva vykazuje vysokou tvrdost a 

současně i vynikající pružnost. Výrobek se snadno aplikuje a přetírá. Výrobek je dostupný v 

následujících verzích: lesklý a matný. Jednosložkový výrobek, připravený k použití, vysoce 

odolný proti opotřebení.

BALENÍ

Výrobek ARTEVIVA AK je dostupný v následujících baleních:

1 kg láhev

5 kg nádoba

AVF
Ochranný dvousložkový nátěr na vodní bázi.

Finální ochranný nátěr systému ARTEVIVA, vhodný pro interiéry i exteriéry. Koncentrovaná 

dvousložková emulze s obsahem alifatického isokyanátu. Speciální, vysoce odolný disperzní 

nátěr, který v průběhu času nežloutne. Umožňuje vytvořit celistvý a transparentní vrstvu, která 

vykazuje vysokou tvrdost a odolnost vůči zašpinění, ale zároveň i vynikající pružnost a možn-

ost následného přetírání. Vykazuje vynikající odolnost vůči působení vody, kyselým a alkali

BIOMALTA
Jednosložková stěrka na vodní bázi pro podlahy a stěny.

Lze použít na povrchy ze dřeva, laminátu, průmyslového cementu, skla, kovu, dlaždice, pokud 

jsou tyto povrchy dokonale čisté. Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru, v bytech, koupel-

nách, kancelářích, obchodech a pro použití na zařízení, jako je nábytek, stoly, umyvadla e 

kuchyně. Směs syntetických polymerů ve vodní emulzi s obsahem minerálních plniv různých 

rozměrů, připravená k použití, pro realizaci vrstvy, vhodná jako podkladová vrstva pro systém 

ArteViva. Neobsahuje vápno, sádro a cement. Paropropustná. Dostupná v neutrální, bílé nebo 

barevné verzi dle VZORNÍKU BAREV RAL AND NCS

BALENÍ

Výrobek Biomalta ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Plechovka o obsahu 10 L

Plechovka o obsahu 20 L

 

PCCA
Koncentrovaná barevná hmota na vodní bázi pro systém ARTEVIVA.

Vysoce koncentrované barevné hmoty odolné proti UV záření. Speciální polymerová pojiva 

umožňují specifické použití společně se všemi výrobky systému Arte Viva.

Dostupné barvy:

oranžová, bílá, modrá, červená F1, cihlově červená, písková žlutá, žlutá luxor, melounová 

žlutá, citrónová žlutá, nachová, černá, zelená, fialová, hliník, zlatá.

Používá se pro získání barev dle VZORNÍKU BAREV RAL A NCS.

BALENÍ

Výrobek PCCA ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Láhev o obsahu 1 Kg

 

BIOCOLOR
Dekorativní výrobek na vodní bázi pro systém ARTEVIVA.

Určený pro probarvování výrobku BIOMALTA. Lze použít i na štukované nebo patinované 

stěny. Tento výrobek umožňuje dosáhnout originálních barevných odstínů a vytvářet jedi-

nečné dekorativní efekty. Výrobek je dostupný v různých barvách: neutrální, oxidovaná žlutá, 

antická červená, antická, světle šedá, tmavě šedá, tmavě zelená, modrošedá, měsíční šedá, 

londýnská šedá, levandule.

Výrobek BIOCOLOR je dostupný i v metalickém provedení: zlatá, stříbrná, iris (duhová modrá). 

Všechny odstíny se mohou vzájemně míchat.

BALENÍ

ckým látkám, oleji a všem znečišťujícím látkám.

Výrobek je dostupný v následujících verzích: lesklý, satinovaný a matný.

BALENÍ

Výrobek AVF ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Láhev o obsahu 1 Kg (složka A 820 g + složka B 180 g)

Nádoba o obsahu 5 Kg (složka A 4100 g + složka B 900 g)



PRODUKTY

FONDO RETE
Stěrková hmota na vodní bázi pro vyrovnávání podkladu a pokládání perlinky.

Vhodná pro cementové podklady a opravy s pokládkou sklovláknité perlinky. Optimální přiln-

avost i v exteriéru a možnost použití na keramiku, kameninu, slínek, mramor, kámen, dřevo, 

kov apod., pokud jsou tyto povrchy dokonale čisté.

Směs syntetických polymerů ve vodní emulzi s obsahem minerálních plniv, určená pro rychlou 

a správnou pokládku sklovláknité perlinky. Může být použita jako alternativa vyrovnávacích 

hmot, oproti kterým vykazuje vynikající přilnavost k jakémukoliv povrchu, i při použití ve 

vlhkém prostředí (max. 5% vlhkost ).

Neobsahuje látky škodlivé pro lidské zdraví a pro životní prostředí. Optimální odolnost vůči 

vodě a paropropustnost. Neobsahuje cement, vápno a sádru. Jednosložkový výrobek, připrav-

ený k použití.

BALENÍ

Výrobek ARTEVIVA FONDO RETE je dostupný v následujících baleních:

Kbelík o obsahu 10 kg

Kbelík o obsahu 20 kg

 

PRIMER CEM
Penetrační nátěr na vodní bázi pro cementové povrchy.

Vhodný pro použití jako penetrační nátěr na cementové povrchy, průmyslové podlahy, samo-

nivelační povrchy, plochy ze sádrokartonu, sádry a vápna nebo na omítky. Směs polymeri-

ckých emulzí, určená pro cementové povrchy, pro zabránění povrchového drolení cementu.

Zcela na bázi vody. Paropropustný. Neobsahuje silikonové pryskyřice.

BALENÍ

Výrobek PRIMER CEM ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Láhev o obsahu 1 L

Nádoba o obsahu 5 L

 

FLUID
Přísada pro ředění výrobku Biomalta.

Přidejte výrobek FLUID do výrobku BIOMALTA v množství maximálně 4% a promíchejte 

míchadlem až do získání krémové a homogenní hmoty. Směs polymerických emulzí, určená k 

přidání do výrobku BIOMALTA před použitím pro zředění a lepší aplikaci. Lze aplikovat bez 

naředění pro ucpání pórovitosti mezi jednotlivými aplikacemi výrobku BIOMALTA.

Výrobek Biocolor ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Láhev o obsahu 1 L

Nádoba o obsahu 5 L

 

LUXOR
Dekorativní pastovitá hmota na vodní bázi pro výrobek Biomalta.

Určený pro výrobek BIOMALTA, který je součástí systému ARTEVIVA. Lze použít i na štukov-

ané nebo patinované stěny. Díky tomuto výrobku lze vytvářet velice výrazné efekty se spe-

ciálními metalickými odstíny. Výrobek je vysoce TIXOTROPNÍ. Výrobek je dostupný v různých 

barvách: zlatá, měděná, bronzová, stříbrná, bílá a neutrální (lze probarvit specifickými bare-

vnými hmotami PCA, které jsou součástí systému ARTEVIVA a jsou dostupné ve všech bar-

vách Ral a Ncs, přidáním 1% až 5% výrobku PCCA do výrobku LUXOR Neutro).

BALENÍ

Výrobek LUXOR ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Láhev o obsahu 1 L

 

AK
Ochranný jednosložkový nátěr na vodní bázi.

Finální ochranný nátěr je určen pro aplikaci na stěny nebo pro povrchovou úpravu patino-

vaných nebo štukovaných povrchů. Speciální vysoce odolná polymerová emulze vytváří tran-

sparentní vrstvu, která v průběhu času nežloutne. Tato vrstva vykazuje vysokou tvrdost a 

současně i vynikající pružnost. Výrobek se snadno aplikuje a přetírá. Výrobek je dostupný v 

následujících verzích: lesklý a matný. Jednosložkový výrobek, připravený k použití, vysoce 

odolný proti opotřebení.

BALENÍ

Výrobek ARTEVIVA AK je dostupný v následujících baleních:

1 kg láhev

5 kg nádoba

AVF
Ochranný dvousložkový nátěr na vodní bázi.

Finální ochranný nátěr systému ARTEVIVA, vhodný pro interiéry i exteriéry. Koncentrovaná 

dvousložková emulze s obsahem alifatického isokyanátu. Speciální, vysoce odolný disperzní 

nátěr, který v průběhu času nežloutne. Umožňuje vytvořit celistvý a transparentní vrstvu, která 

vykazuje vysokou tvrdost a odolnost vůči zašpinění, ale zároveň i vynikající pružnost a možn-

ost následného přetírání. Vykazuje vynikající odolnost vůči působení vody, kyselým a alkali

BIOMALTA
Jednosložková stěrka na vodní bázi pro podlahy a stěny.

Lze použít na povrchy ze dřeva, laminátu, průmyslového cementu, skla, kovu, dlaždice, pokud 

jsou tyto povrchy dokonale čisté. Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru, v bytech, koupel-

nách, kancelářích, obchodech a pro použití na zařízení, jako je nábytek, stoly, umyvadla e 

kuchyně. Směs syntetických polymerů ve vodní emulzi s obsahem minerálních plniv různých 

rozměrů, připravená k použití, pro realizaci vrstvy, vhodná jako podkladová vrstva pro systém 

ArteViva. Neobsahuje vápno, sádro a cement. Paropropustná. Dostupná v neutrální, bílé nebo 

barevné verzi dle VZORNÍKU BAREV RAL AND NCS

BALENÍ

Výrobek Biomalta ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Plechovka o obsahu 10 L

Plechovka o obsahu 20 L

 

PCCA
Koncentrovaná barevná hmota na vodní bázi pro systém ARTEVIVA.

Vysoce koncentrované barevné hmoty odolné proti UV záření. Speciální polymerová pojiva 

umožňují specifické použití společně se všemi výrobky systému Arte Viva.

Dostupné barvy:

oranžová, bílá, modrá, červená F1, cihlově červená, písková žlutá, žlutá luxor, melounová 

žlutá, citrónová žlutá, nachová, černá, zelená, fialová, hliník, zlatá.

Používá se pro získání barev dle VZORNÍKU BAREV RAL A NCS.

BALENÍ

Výrobek PCCA ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Láhev o obsahu 1 Kg

 

BIOCOLOR
Dekorativní výrobek na vodní bázi pro systém ARTEVIVA.

Určený pro probarvování výrobku BIOMALTA. Lze použít i na štukované nebo patinované 

stěny. Tento výrobek umožňuje dosáhnout originálních barevných odstínů a vytvářet jedi-

nečné dekorativní efekty. Výrobek je dostupný v různých barvách: neutrální, oxidovaná žlutá, 

antická červená, antická, světle šedá, tmavě šedá, tmavě zelená, modrošedá, měsíční šedá, 

londýnská šedá, levandule.

Výrobek BIOCOLOR je dostupný i v metalickém provedení: zlatá, stříbrná, iris (duhová modrá). 

Všechny odstíny se mohou vzájemně míchat.

BALENÍ

ckým látkám, oleji a všem znečišťujícím látkám.

Výrobek je dostupný v následujících verzích: lesklý, satinovaný a matný.

BALENÍ

Výrobek AVF ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Láhev o obsahu 1 Kg (složka A 820 g + složka B 180 g)

Nádoba o obsahu 5 Kg (složka A 4100 g + složka B 900 g)



KURZY

Pořádáme kurzy správného používání naší pryskyřice ARTEVIVA. Kurzy jsou určeny pro ty, 

kteří dosud nemají žádné zkušenosti s použitím pryskyřice, ale i pro odborníky v této oblasti, 

kteří chtějí prohloubit své znalosti a seznámit se s novým typem výrobku. Každého kurzu 

ARTEVIVA se bude účastnit maximálně 12 ÚČASTNÍKŮ a na závěr kurzu bude vydán 

CERTIFIKÁT absolvování kurzu, příručka pro použití výrobků a zkušební sada materiálů.

Program kurzu je následující:

• PREZENTACE SYSTÉMU ARTEVIVA

• ROZSAH POUŽITÍ PRYSKYŘICE

• RŮZNÉ TYPY PODKLADŮ

• PRAKTICKÉ ZKOUŠKY MATERIÁLŮ

Pro podrobné informace o termínech kurzů a pro registraci pište na adresu 

info@ingroservice.it







KONTAKT

INGROSERVICE ITALIA SRL

Via dei Cadolingi 9/11

50018 Scandicci (Firenze)

Italie

!  +39 055 753477

" info@resinaarteviva.it

SHOWROOMS

AVIS COLOR s.r.o.

Krátká 388/2 Liberec 3 - Česká Republika

+420 777 212 111

MOTION EM.

Jumeriah Lake Towers Dubai – UAE

+971 44578693

CROWN SOLID PLASTER

37 Fraser St. Airport West, Melbourne – Austrálie

+61 414137143


