Charakteristika
ENCANTO je specialni vodouředitelny dekorativni natěr, ktery vytvaři jedinečny metalicky
efekt. Kovově zbarvene odlesky se měni s uhlem dopadu světla na stěnu a
vytvaři dojem, jakoby cela stěna byla pokryta sametem s metalickym efektem. Rozehrava
tony kovoveho třpytu a vytvaři magicky efekt, ktery by bylo jinak velmi složite
dosahnout. Spojuje krasu starych technik s modernim vyrobkem. Nanašeni natěru ENCANTO
je jednoduche, snadne a rychle, bez problemů. Diky svemu složeni je
určen pro použiti v interierech modernich i tradičnich, povrchům dodava magicky metalicky
vzhled. Vyrobek je paropropustny, bez zapachu, netoxicky, nehořlavy a
šetrny k lidem a životnimu prostředi.
Použití
Dekorace interierovych povrchů.
Příprava povrchu
Z již natiranych stěn oškrabeme stare nesoudržne natěry, odstranime připadne odlupujici se
časti a provedeme vyspraveni povrchu. Na stare nebo sprašujici povrchy
doporučujeme nanest vrstvu penetračniho natěru CRILUX nebo NEOFIX firmy Oikos. Nove
stěny musi byt řadně vyzrale a suche, zbavene připadneho prachu a nečistot.
- Pro vytvořeni matovějšich efektů ENCANTA použijeme pro baze Gold, Silver nebo Grey
jako podkladni natěr FONDO MURALES firmy Oikos v jedne nebo dvou vrstvach.
- Pro vytvořeni efektů ENCANTO DESIGN naneseme jako podkladni natěr dvě vrsty
ULTRASATEN OPACO bily nebo barevny dle odstinu Encanta
Aplikační metoda
Na připraveny podklad aplikujeme ENCANTO pomoci španělskeho štětce firmy Oikos
(štětec s dlouhym vlasem). ENCANTO nanašime nerovnoměrně "křiživymi" tahy
štětce po cele ploše. V mistech s menši silou vrstvy vznika při vysychani požadovany
metalicky efekt. Pro dosaženi vice homogenniho vzhledu s jemnějšimi nuancemi,
aplikujte ENCANTO ve dvou vrstvach, ředěne 20% vody. Mezi natěry vyčkejte nejmeně 4
hodiny. U varianty ENCANTO DESIGN aplikujeme na podkladni natěr
Ultrasaten opaco material Encanto stejnym způsobem a volbou odlišnych odstinů Ultrasatenu
a Encanta vznikne kontrastni metalicky efekt (viz vzorkovnice Encanto
Design). Pro vytvořeni třpytiveho efektu přidejte vyrobek Decorglitter do materialu Encanto.
Kromě klasickych efektů lze vytvořit i mnoho netradičnich dekoraci, pomoci dalšich barev a
nařadi:
Technika Guanto in Spugna ( houbova rukavice )
Na hladky povrch s podkladnim natěrem Ultrasaten Opaco naneste Encanto tradični metodou,
po zaschnuti naneste Imperium firmy Oikos zředěne 10-15% vody specialni
houbovou rukavici (art.115) ve směru tahů štětce, jemny nanos zvyši metalicky efekt. Pro
vytvořeni třpytiveho efektu přidejte vyrobek Decorglitter do materialu Imperium.
Vydatnost: ENCANTO 6 - 8 m2/ lt, IMPERIUM 12 - 14 m2/ lt
Technika Millerighe ( kartač Millerighe )
Na hladky povrch s podkladnim natěrem Ultrasaten Opaco naneste neředěny material Encanto
vertikalně nebo horizontalně štětcem a potom ve stejnem směru
použijte kartač Millerighe (art.133) . Po uschnuti je možne naaplikovat Imperium, zředěne
25% vody, lakovacim valečkem (art. A04) . Aplikaci teto posledni vrstvy
ve stejnem směru sjednotite strukturu Encanta a zvyšite metalicky efekt. Pro vytvořeni
třpytiveho efektu přidejte vyrobek Decorglitter do materialu Imperium.
Vydatnost: ENCANTO 6 - 8 m2/ lt, IMPERIUM 12 - 13 m2/ lt
Technika Millerighe incrociato ( kartač Millerighe křižem )
Na hladky povrch s podkladnim natěrem Ultrasaten Opaco naneste neředěne Encanto štětcem
v horizontalnim směru a nasledně ve stejnem směru proje te

kartačem Millerighe (art.133). Po uschnuti opakujte aplikačni postup ve vertikalnim směru.
Po uschnuti je možne nanest Imperium, zředěne 25% vodou, lakovacim
valečkem (art. A04). Aplikaci teto posledni vrstvy ve stejnem směru sjednotite strukturu
Encanta a zvyšite metalicky efekt. Pro vytvořeni třpytiveho efektu přidejte
vyrobek Decorglitter do materialu Imperium.
Vydatnost: ENCANTO 3 - 3,5 m2/ lt, IMPERIUM 12 - 14 m2/ lt
Technika Pennello ( štětec )
Naneste zakladni vrstvu Biamax 03 nebo Biamax 07 štětcem do křiže pro vytvořeni antickeho
efektu.Nasledně naneste Encanto zředěne 15-20% stejnou technikou
štětcem do křiže, čimž vytvořite jemnou strukturu antickeho efektu s kovovymi odlesky. Pro
vytvořeni třpytiveho efektu přidejte vyrobek Decorglitter do materialu Encanto.
Vydatnost: ENCANTO 6 - 9 m2/ lt, BIAMAX 03 4 - 4,5 m2/ lt, BIAMAX 07 3,5 - 4 m2/ lt
Dokončení a ochrana
Pro vyšši ochranu Encanta použijte specialni ochranny transparentni lak IGROLUX nebo
WATINS LUX firmy Oikos. Pro vytvořeni brilantniho třpytiveho efektu přidejte
do ochranneho laku vyrobek Decorglitter.
Technické údaje pro aplikaci
Ředěni: 5 - 20% vodou dle požadovaneho efektu
Vydatnost: 6 - 9 m2/l dle absorpce povrchu a dle efektu
Aplikačni nařadi: španělsky štětec, kartač Millerighe, rukavice atd.
Penetrace: CRILUX nebo NEOFIX firmy Oikos
Podkladni natěr: FONDO MURALES nebo ULTRASATEN OPACO firmy Oikos
Aplikačni teplota: +10°C ÷ + 36°C ( při relativni vlhkosti nepřevyšujici 80%)
Doba schnuti na dotek: 1 h ( při teplotě 20°C a relativni vlhkosti nepřevyšujici 75%)
Celkova doba schnuti: 7 dni ( při teplotě 20°C a relativni vlhkosti nepřevyšujici 75%)
Čištěni nařadi: vodou
Technické údaje výrobku
Složeni: akrylatove kopolymery ve vodni disperzi, specialni efektove pigmenty, vybrana
plniva a přisady pro usnadněni aplikace
Specificka hmotnost: 0,9 kg/l + / - 3%
pH: 6 - 7
Viskozita: 10 000 - 15 000 CPS Brookfield (RVT 20 ot/min. při 25°C)
Teplota skladovani: +2°C ÷ +36°C. Chraňte před mrazem.
Reakce na oheň: negativni, pokud je nanesen na nehořlavy podklad vodouředitelny material o
sile vrstvy nižši než 0,6mm.
Paropropustnost Sd: vysoka Sd 0,008 m ( UNI EN ISO 7783-2:2001)
Omyvatelnost: třida 3 ( UNI EN ISO 11998:2003 )
Emisni limity pro těkave organicke sloučeniny (VOC) dle nařizeni 2004/42/CE: třida A/l ;
VOC: 40 g/l (max); limit I (od 1.1.2007): 300 g/l, limit II
(od 1.1.2010):200 g/l
Barva: odstiny dle vzorkovnice
Baleni: 1 L - 4 L
Toxikologické údaje
Vyrobek neobsahuje žadne škodlive latky, pigmenty nebo složky obsahujici těžke
kovy jako chrom a olovo. Neobsahuje těkava organicka rozpouštědla, aromaticke
uhlovodiky nebo chloridy. Nehrozi nebezpečna polymerizace. Doporučena je
běžna opatrnost pro manipulaci s vodou ředitelnymi barvami. Pro skladovani,
manipulaci a transport vyrobku neni zapotřebi žadnych specialnich opatřeni.
Nadoby, zbytky, eventuelně rozlity material by měl byt vyčištěn pomoci inertnich
absorpčnich materialů jako je pisek, zemina atd. Dale postupujte dle mistnich a

narodnich platnych předpisů. Přeprava musi byt provaděna dle mezinarodnich
dohod.
Firma Oikos s.r.l. garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které
byly získány na základě technických a odborných znalostí. Oikos nenese žádnou
zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné,
aby Oikos prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu
doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální
použití.

