
                                                                             TECHNICKÝ LIST   st/02/cz 
                                                                                                             

1(2) 
 

  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 
 

 
 

 

SUPERMATT 
 

Charakteristika 
SUPERMATT je profesionální ekologický interiérový nátěr, bez formaldehydu, s vynikající krycí schopností a 
příjemným hladkým matným efektem. Výrobek je připraven k použití. Speciální složení zaručuje vynikající 
paropropustnost povrchu a komfortní bydlení. 

SUPERMATT je omyvatelný, s vynikající krycí schopností a vysokým stupněm bělosti, proto je doporučen pro 
všechny povrchy stěn, kde jsou kladeny vysoké nároky na odolnost a zároveň na elegantní hladké matné 
provedení.  

Je ideální pro aplikaci stříkáním: urychluje práci, optimalizuje pracovní dobu a předchází problémům s 
napojováním. 

• VYSOKÁ OMYVATELNOST 
 

• VÝBORNÁ KRYCÍ SCHOPNOST 
 

• MATNÝ VZHLED 

 
Použití 
Interiérové stěny. 
 
Příprava povrchu 
Očistěte povrch, odstraňte nesoudržné materiály. Aplikace penetračního nátěru CRILUX  nebo NEOFIX Oikos se 
požaduje pouze na sprašující nebo vysoce nasákavé povrchy. V případě požadavku na zvýšení  kryvosti 
aplikačního cyklu aplikujte nátěr IL PIGMENTATO.  Vyčkejte nejméně 6 hodin před aplikací finálního výrobku. 
 
Aplikační metoda 
Výrobek před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte SUPERMATT ve dvou vrstvách s odstupem 4 - 6 hodin 
mezi nátěry. Výrobek je připraven k použití, ale lze jej zředit až do 5% pitnou vodou pro usnadnění aplikace, 
pokud je to nutné. 
Pro dosažení rovnoměrného nátěru se doporučeje aplikace stříkáním nebo použití kvalitního interiérového 
válečku. Aplikovat lze i štětcem, ale je nutné dbát na precizní rozetření, bez zanechání tahů po štětci. 
 
Technické údaje pro aplikaci 
Ředění:                                             váleček a štětec:  připraveno k použití, max. 5% pitné vody 
                                                           Airless: max. 5 %, tryska HEA 413-415 (0,013-0,015palce), 120-130 Atm 
                                                           HVLP: max. 5% (tryska 1,6 – 1,8 mm) 
Vydatnost:                                4 – 7 m²/l ve dvou vrstvách 
Aplikační nářadí:                             váleček, štětec nebo  stříkací pistole 
Podkladní a penetrační nátěr:     Crilux, Neofix, Il Pigmentato Oikos 
Aplikační teplota:                              +5°C  ÷  +36°C (při relativní vlhkosti nepřesahující 80%)  
Doba schnutí na dotek:                 2 - 4 h  (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%)  
Doba schnutí pro omyvatelnost:    7 dní (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%)  
Celková doba schnutí:                   36 h  (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%) 
Doba schnutí mezi nátěry:            6  h  (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%)  
Čištění nářadí:                                 vodou 
 
Technické údaje výrobku 
Složení:                                                 Akrylátové pryskyřice ve vodní disperzi s organickými a anorganickými pigmenty  
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                                                               a speciálními přísadami pro usnadnění aplikace a tvorbu povrchového filmu 
Specifická hmotnost:                   1,4 kg/l +/-3% 
PH:                                                         8,5 - 9 
Viskosita:                                  5000-6000 CPS Brookfield (RVT 20 ot./min. při 25°C) 
Skladovací teplota:                   +2°C ÷ +36°C. Chraňte před mrazem. 
Reakce na oheň:                              Euroclasse B-s1,d0 (EN 13501:2019) 
Omyvatelnost:                                  třída 2 (UNI EN ISO 11998:2006) 
Paropropustnost Sd:                        VYSOKÁ: Sd 0,0152 m (UNI EN ISO 7783-2:2012) 
Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/CE:  
                                                             třída: A/a;        VOC:  25 g/l  
                                                             (limit fáze II  od 1.1.2010: 30 g/l) 
Barva:                                                bílá + odstíny dle vzorkovnice 
Balení:                                                1 - 4 - 10 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. 
 

Pokyny pro použití a skladování 
Před použitím dobře promíchejte. Pro zředění použijte pouze pitnou vodu. Nezředěný materiál lze uchovávat 
ve vhodných, čistých a neprodyšně uzavřených obalech, chráněných před chladem a nadměrným teplem. U 
různých typů výrobků se vnímání bílé (nebo jakéhokoliv stejného odstínu) může odlišovat v závislosti na 
lidském oku. Toto je důležité mít na paměti tehdy, pokud chcete aplikovat dva různé výrobky v tom samém 
odstínu na jednu stěnu. Doporučuje se nepoužívat různé šarže výrobku ve stejném odstínu na stejné stěně. 
 
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. 

 

 
 

 

 


