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KREOS  
 

Charakteristika  
KREOS, ekologický akrylátový materiál pro dekoraci a ochranu interiérových stěn. Originál od roku 2001. 
Výrobek je ideální pro vytváření rozmanitých reliéfních dekorativních efektů s charakteristickým, na dotek 
jemným povrchem. Umožňuje rychlým a snadným způsobem vytvářet neomezené množství struktur a efektů. 
Dle zvoleného nářadí (tampon, kartáč Millerighe aj.) lze vytvářet nejrůznější plastické povrchy v klasickém stylu 
nebo v aktuálním designu, dle konkrétního prostoru. Otěruodolný a paropropustný KREOS je ideální pro místa 
vystavená zvýšenému zatížení a otěru, například pro stěny schodišť, chodeb, škol, hotelů apod.  
Výrobek s certifikátem A+ dle klasifikace emisí (Decree of the Official French Gazzette / Vyhláška Úředního 
věstníku Francie z 19.4.2011). 
 
Použití 
Dekorace interiérových stěn. 

 
Příprava povrchu 
Ze starých již dříve natíraných stěn oškrábeme staré nesoudržné nátěry, odstraníme případné odlupující se 
části a provedeme vyspravení povrchu. Na staré nebo sprašující povrchy aplikujeme jeden nátěr CRILUX nebo 
NEOFIX Oikos. Nové stěny musí být řádně vyzrálé a suché, zbavené případného prachu a nečistot. 
V případě hrubých a nerovných povrchů doporučujeme nejprve vyrovnat povrch stěrkovým tmelem. Poté 
aplikujeme penetrační nátěr IL PRIMER firmy Oikos. 
Plnicí schopnost produktu umožňuje dosáhnout dobrých výsledků i na jemných omítkách nebo již natřených 
stěnách, pokud je povrch homogenní a bez nadměrných nepravidelností, čímž se zabrání nákladům na další 
vyrovnávání štukem. 
 
Aplikační metoda 
 

KREOS: 
Aplikujte KREOS zředěný 10–15% pitné vody kříživými, nepravidelnými tahy. Po uschnutí naneste druhou 
vrstvu stejným způsobem. Vydatnost: 4–5 m²/l 
 
U všech následujících efektů naneste na stěnu štětcem podkladní vrstvu výrobku KREOS zředěného 10–15% 
pitné vody, abyste vytvořili jednotný homogenní povrch.  
Pozn: Pokud bude finální struktura Kreosu upravena dalšími barevnými nátěry, lze Kreos aplikovat pouze ve 
finální vrstvě. 
 
FIL POSÈ: Na připravený podklad aplikujte vrstvu neředěného výrobku KREOS v dostatečném rovnoměrném 
množství ve směru výsledného dekoru a ihned zpracujte kartáčem Millerighe (art.133). Pro dosažení efektu 
pracujte v rovnoběžných kratších tazích. „Za mokra“ znovu několikrát projeďte kartáčem, abyste eliminovali 
napojení. 
Vydatnost: 1–2 m²/l 
 
JUTA: Na připravený podklad aplikujte vrstvu neředěného výrobku KREOS v dostatečném množství pro daný 
efekt a ihned zpracujte kartáčem Millerighe (art.133) ve zvoleném směru v rovnoběžných kratších tazích.  
„Za mokra“ znovu projeďte kartáčem, abyste eliminovali napojení. Nechte zcela uschnout. Pak aplikujte další 
vrstvu stejným způsobem, ale v kolmém směru k tahům předchozí vrstvy. 
Vydatnost: 1–2 m² / l 
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ARDESIA: Na připravený podklad aplikujte vrstvu neředěného výrobku KREOS v dostatečném množství a ve 
směru tahů finálního efektu (svisle nebo vodorovně). Okamžitě pokračujte v práci a pomocí svazku** tampónů 
(art.102) vytvářejte souběžné rýhované tahy ve zvoleném směru. Průběžně kontrolujte, aby byl tampon čistý, 
bez přebytečného materiálu, abyste dosáhli homogenního vzhledu struktury. 
Následně do „živého“ materiálu, lehkým tlakem na plochu nerezového hladítka zahlazujte dekorovanou plochu 
ve směru vytvořených rýh. 
Vydatnost: 1–2 m² / l       
 
MOTUS: Na připravený podklad aplikujte vrstvu neředěného výrobku KREOS v dostatečném množství a ve 
směru tahů finálního efektu (svisle nebo vodorovně). Okamžitě pokračujte v práci a pomocí svazku** tampónů 
(art.102) vytvářejte vlnky ve zvoleném směru. Průběžně kontrolujte, aby byl tampon čistý, bez přebytečného 
materiálu, abyste dosáhli homogenního vzhledu struktury. 
Vydatnost: 1–2 m² / l 
 
** Vytvoření svazku tampónů: položte 3 tampóny obsažené v balíčku (art. 102) na ruku, tampóny lehce 
pootočte a vytvořte hvězdu s dvanácti body. Prst druhé ruky dejte do středu, zavřete ruku a vytvořte svazek ve 
tvaru kužele nebo květiny. Kolem dokola několikrát obtočte lepicí plastovou pásku, abyste zafixovali tvar.  
 
Dokončení / ochrana 
Probarvený Kreos vytváří jednobarevné struktury. Další neomezené varianty barev, matu, lesku, metalických, 
vymývaných nebo perleťových efektů můžeme vytvářet pomocí výrobků VELDECOR, PALLAS, MULTIDECOR, 
OTTOCENTO, IMPERIUM, DUCA DI VENEZIA nebo ULTRASATEN Oikos. Tyto výrobky nanášíme na zcela suchý 
KREOS. 
Pro zvýšenou odolnost je možné nanést speciální transparentní ochranný lak WATINS LUX nebo IGROLUX 
Oikos, ochranný nátěr se doporučuje zejména pro tmavé odstíny. 
Pro dosažení třpytivého efektu přidejte do ochranného nátěru přísadu DECORGLITTER Oikos. 
 
Technické údaje pro aplikaci 
Ředění:  první vrstva: 10-15% pitné vody, druhá vrstva: dle zpracování 
Vydatnost:                dle podkladu a dle vybraného efektu  
Aplikační nářadí:   kartáč Millerighe (art.133), svazek tamponů (art.102), nerezové hladítko, štětec  
Penetrace:                        CRILUX, NEOFIX, IL PRIMER Oikos  
Aplikační teplota:            +5°C ÷ +36°C (při relativní vlhkosti nepřevyšující 80%) 
Doba schnutí na dotek:   2 h (při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti nepřevyšující 75 %) 
Celková doba schnutí:   7 dnů (při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti nepřevyšující 75 %)  
Čištění nářadí:                 vodou 
 
Technické údaje výrobku 
Složení:  speciální akrylátové pryskyřice ve vodní disperzi, organické a anorganické pigmenty,    
                                           dioxid titanu, vybraná plniva   
Specifická hmotnost:  1,17 kg/l + / - 3% 
pH:    8 - 9 
Viskozita:   18. 000 - 23. 000 CPS Brookfield (RVT 20 ot./min. při 25°C) 
Teplota skladování:       +2°C  ÷ +36°C. Chraňte před mrazem. 
Paropropustnost Sd:      0,22 m (max. povolený limit 2 m, DIN 52 615) 
Omyvatelnost:                vyhovuje normě   DIN 53 778, odolnost nejméně 1 000 abrazivních cyklů 
Otěruodolnost:               vyhovuje normě   DIN 53 778, odolnost nejméně 5 000 abrazivních cyklů  
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Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/CE:  
                                           třída A/l ; VOC: 41 g/l (max.)  
                                           (limit II od 1.1.2010:200 g/l) 
Barva:                                bílá + odstíny dle vzorkovnice    
Balení:                               1 l  -  4 l  -  10 l 
 
Doporučení pro použití a skladování 
Pro ředění používejte pouze pitnou vodu. Nezředěný výrobek lze skladovat v čistých, hermeticky uzavřených 
nádobách přiměřeného objemu, chráněných před mrazem a příliš velkým teplem. 
U různých výrobků se vnímání bílé nebo stejného barevného odstínu může lišit. To je podstatné v případě, 
pokud na stejné stěně chceme vedle sebe aplikovat dva různé výrobky ve stejném odstínu. 
Na stejné stěně není vhodné používat různé šarže barevného materiálu. 
 
Bezpečnostní informace 
Výrobek neobsahuje těžké kovy jako olovo a chrom. Neobsahuje toxická rozpouštědla, aromáty nebo chloridy. 
Nehrozí žádné riziko nebezpečné polymerizace. Výrobek je považován za látku, která není nebezpečná, pokud 
je použita technicky správným způsobem. Doporučená je běžná opatrnost pro manipulaci s vodou ředitelnými  
barvami. Pro skladování, manipulaci a transport výrobku není zapotřebí žádných speciálních opatření; nádoby, 
zbytky, eventuelně rozlitý materiál zachycený pomocí inertních absorpčních materiálů jako je písek, zemina 
apod., musí být likvidovány dle národních nebo regionálních předpisů. Přeprava musí být prováděna dle 
mezinárodních dohod. 
 

Společnost OIKOS Spa garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a 
odborných znalostí. Oikos nenese žádnou odpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku, protože není možné, aby 
Oikos prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Proto doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, pro jaké použití je výrobek 
určen a zda je vhodný pro konkrétní případ zamýšleného použití. 

 

 
 

 


