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MULTIDECOR SKIN 
 

Charakteristika 
MULTIDECOR SKIN je ekologický matný nátěr charakterizovaný rafinovanou texturou, hebkou na dotek.  
Využívá efektu šerosvitu k decentnímu oživení povrchů. Jemný a jedinečný na dotek přináší eleganci do 
současných interiérů. MULTIDECOR SKIN je ekologický výrobek s velmi dobrou omyvatelností, 
paropropustností a otěruodolností. Snadno a rychle se aplikuje, umožňuje vytvářet nejrůznější textury v široké 
škále barev. 
Je v souladu s CAM (minimální enviromentální požadavky), má nejvyšší certifikaci stupeň III EPD 
(enviromentální prohlášení o produktu).  
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 
Očistěte povrch, odstraňte nesoudržný materiál. V případě starých nebo sprašujících podkladů se doporučuje 
nanést penetrační nátěr CRILUX nebo NEOFIX Oikos. Drsné a nerovné povrchy vyhlaďte pomocí stěrkovací 
hmoty STUCCO IN PASTA PER RASTURA Oikos. 
 
Na připravený podklad naneste dvě vrstvy nátěru ULTRASATEN Oikos, zředěného 20-25% pitné vody, ve 
stejném odstínu zvoleném pro MULTIDECOR SKIN. V případě požadavku výraznějšího efektu je možné použít 
ULTRASATEN ve světlejším odstínu nebo v bílé. 

 
Aplikační metoda 
Camoscio 
Aplikujte neředěný MULTIDECOR SKIN v nepravidelných tazích středním nerezovým hladítkem (art.113), dokud 
nebude pokryta celá plocha. 
Před zaschnutím povrch znovu nepravidelně přejíždějte hladítkem bez materiálu, abyste získali požadovaný 
sametový dvoubarevný efekt. Vydatnost: 6-7 m²/l 
 
Lamiera 
Aplikujte neředěný MULTIDECOR SKIN (N2248) ve vertikálních pásech středním nerezovým hladítkem, dokud 
nebude pokryta celá plocha. 
Než produkt zaschne, přejeďte znovu povrch hladítkem bez materiálu ve stejném směru jako při aplikaci, 
abyste získali požadovaný geometrický efekt. Vydatnost: 6-7 m²/l 
 
 



                                                  TECHNICKÝ LIST   sk/02/cz                                             
                                                                                                             

2(3) 
 

  AVIS COLOR s.r.o. -  Krátká 388/2  Liberec,     tel: +420 777 212 111   e-mail:aviscolor@oikos.cz    www.aviscolor.cz    www.oikos.cz 
 

 
 

 
Filato 
Aplikujte štětcem MULTIDECOR SKIN, zředěný 10% pitné vody, ve směru zvoleného výsledného efektu. Pro 
zlepšení finálního vzhledu projeďte povrch štětcem bez materiálu. Doporučuje se pracovat v pásech širokých 
cca 50 cm najednou. Vydatnost: 6-8 m²/l 
 
Fiandra 
Aplikujte štětcem neředěný MULTIDECOR SKIN ve zvoleném směru efektu. Materiál ihned zpracujte pomocí 
speciálního nářadí Tampone Mille Righe (č. 133) a vytvořte rýhování. Doporučuje se pracovat v pásech širokých 
cca 50 cm najednou. Nechte zcela uschnout a opakujte stejný postup, ale ve směru kolmém k tahům první 
vrstvy. Tím vytvoříte efekt útky (textilní osnovy).  Vydatnost: 5-6 m²/l 
 
Canvas 
Připravte si z perlinky čtverce požadované velikosti. 
Naneste štětcem neředěný MULTIDECOR SKIN na část stěny úměrnou rozměru vytvořených čtverců z perlinky.  
Umístěte síťovinu na zeď a znovu naneste MULTIDECOR SKIN nerezovým hladítkem. Odstraňte síťovinu a 
pokračujte v práci v okolních místech, dokud nebude zpracována celá stěna. Spoje mezi čtverci jsou součástí 
dekorativního efektu. Vydatnost: 5-6 m²/l 
 
Canapa 
Aplikujte neředěný MULTIDECOR SKIN štětcem, začněte od rohu stěny a postupujte diagonálními tahy. Hrubou 
stranou houbové rukavice (art. 115) okamžitě jemně přejeďte po povrchu tak, abyste vytvořili diagonální pruhy 
po celé stěně. Než produkt zaschne, vytvořte několik krátkých tahů překřížením směru tahů rukavice. 
Vydatnost: 6-8 m²/l 
 
Pergamena 
Štětcem naneste neředěný MULTIDECOR SKIN na plochu přibližně 80 x 80 cm. Na nanesený produkt rozložte 
předem zmačkanou fólii (art A12), fólii zlehka přitlačte na povrch a lehce posuňte dlaněmi. Takto pokračujte 
v nanášení výrobku a přikládání fólie vedle sebe nepravidelným způsobem, dokud nebude pokryta celá plocha. 
Aby nedocházelo k viditelným spojům, doporučuje se rozmístit listy fólie nepravidelně ve vějířovém 
uspořádání, abychom se vyvarovali vytvoření šachovnicového vzoru.  
Fólie by se neměla odlepovat příliš brzy, aby se neodstranil produkt ze stěny, ale také ne příliš dlouho, aby se 
příliš nepřilepila k povrchu. Ideální doba se pohybuje od 30 minut do 1 hodiny v závislosti na teplotě.  
Po uschnutí produktu je možné operaci opakovat, aby se zvýraznil dekorativní efekt. Vydatnost: 3-4 m²/l 
 
Corten 
Jako podkladní nátěr použijte Ultrasaten B715. Štětcem nanášejte neředěný MULTIDECOR SKIN a vytvořte 
svislé pásy, aby se prolínaly, v odstínech N 918, N 1218, N 1308. Odstíny ihned propojte přejetím tahy 
nerezovým hladítkem ve směru vytvořených pásů. Vydatnost: 6-7 m²/l 
 
Cemento 
Aplikujte neředěný MULTIDECOR SKIN středním nerezovým hladítkem ve svislých nebo vodorovných pásech 
podle zvoleného finálního efektu. Ihned přejděte po povrchu nářadím Attrezzo Legnato (art. 109) pro vytvoření 
dekorativního efektu. Zlehka přejeďte hladítkem. Doporučuje se pracovat v pásech širokých cca 50 cm 
najednou.  Vydatnost: 6-7 m²/l 
 
Výrobek lze použít k vytvoření široké škály dekorativních úprav v závislosti na zvolené aplikační metodě, 
použitého nářadí (štětec, tampón, houba) a představivosti aplikátora. 
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Technické údaje pro aplikaci 
Ředění:                                   dle zvolené povrchové úpravy       
Vydatnost :                            může se výrazně lišit dle zvolené finální povrchové úpravy 
Aplikační nářadí:                   dle zvolené finální povrchové úpravy  
Penetrace:                             CRILUX, NEOFIX Oikos  
Podkladní nátěr:                   ULTRASATEN Oikos 
Aplikační teplota:                 +5°C ÷ +36°C (při relativní vlhkosti nepřesahující 80%) 
Doba schnutí - na dotek:     2 - 3 h (při teplotě +20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%) 
Doba schnutí - kompletní:  7 dní (při teplotě +20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%) 
Čištění nářadí:                       vodou 
 
Technické údaje výrobku 
Složení:                                   akrylátové pryskyřice ve vodní disperzi, speciální pigmenty a speciální přísady                                                   
Specifická hmotnost:           1,10 kg/l  
PH:                                           8 - 9  
Viskozita:                                15 000 CPS Brookfield (RVT 20 ot./min. při 25 °C) 
Omyvatelnost:                       třída 2 ( UNI EN ISO 11998:2006) 
Usazování nečistot:              velmi nízké (UNI 10792) 
Odolnost vůči nárazu:          třída >IR 9 (UNI EN ISO 6272-2) 
Paropropustnost (Sd):          V2 střední,  
                                                  systém ULTRASATEN +MULTIDECOR SKIN (UNI EN ISO 7783-2:2012) 
Absorpce vody W24:            W3 nízká nasákavost vody,  
                                                 systém ULTRASATEN+ MULTIDECOR SKIN (UNI EN 1062-3:2001) 
Reakce na oheň:                    B -s1, d0 (UNI EN ISO 13501-1:2019) 
Skladovací teplota:               +2°C ÷ +36°C. Chraňte před mrazem. 
CAM (minimální enviromentální požadavky): nejvyšší certifikace úroveň III  EPD   
Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/CE:  
                                                 třída A/I; VOC: 93 g/l;  
                                                 (limit fáze II od 1.1.2010: 200 g/l) 
Klasifikace emisí:                   A+ dle klasifikace emisí (Decree of the Official French Gazzette z 19.4.2011) 
Barva:                                      odstíny dle vzorkovnice        

           Balení:                                      1  l  -   4  l   
                 
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. 

 
 
 

 

 


