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TECHNICKÝ LIST 

DECORGLITTER 
 

Charakteristika 

DECORGLITTER  je speciální přísada, která dodává  malířským nátěrům a dekorativním povrchům nový 
originální vzhled a obohacuje je o další dekorativní rozměr. Přidáním do barev a nátěrů zvyšují tyto třpytky 
dekorativnost povrchů, dodávají jim jas a pocit luxusu. Výrobek DECORGLITTER  může být použit v kombinaci s 
ochrannými nátěry, aby každý povrch získal jedinečný třpytivý vzhled. 

 

Použití 

Jako přísada do vodou ředitelných nátěrů, dekorativních výrobků a ochranných nátěrů. 
 

Aplikační metoda 

DECORGLITTER je možné přidat přímo do tekutých výrobků, jako jsou vodouředitelné tenkovrstvé barvy a 
emaily, přitom se musí důkladně promíchat. Pro tento postup se doporučuje přidat jedno balení (90g) 
DECORGLITTER do každého litru nebo kilogramu výrobku. 
Míchání třpytek DECORGLITTER do silnovrstvých nátěrů je obtížné, proto se pro získání dekorativního povrchu 
doporučuje použít trasparentní ochranný nátěr, do kterého se třpytky DECORGLITTER přidají  
( IGROLUX, BETONCRYLL TRASPARENTE, NOVALIS LEGNO PROTETTIVO aj.). 
Upozornění: pro dosažení maximálního dekorativního třpytivého efektu aplikujte DECORGLITTER stříkáním 
nebo štětcem. 
 

Technické údaje pro aplikaci 

Ředění:   připraveno k použití                  
Vydatnost:  1 balení ( 90g ) do 1 litru nebo 1 kilogramu výrobku                
Čištění nářadí:  vodou 

Technické údaje výrobku 

Složení:                 třpytky ve vodní disperzi s pryskyřicemi a různými přísadami (aditivi)                
Specifická hmotnost: 1,00 kg/l + - 3%   
PH:   8,5 - 9,5 
Viskozita:  20 000 – 26 000 CPS Brookfield (RVT 20 ot/ min při 25°C) 
Skladovací teplota: +2°C ÷ +36°C. Chraňte před mrazem. 
Reakce na oheň: negativní, pokud je nanesen na nehořlavý podklad vodouředitelný materiál o síle vrstvy   
                                      nižší než 0,6mm. 
Balení:                           90 g 
 

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. 
 

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, neboť není 

možné, aby Oikos kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili pro jaké 

použití je výrobek určen a zda je vhodný pro dané použití. 


