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FLEXIGRAP 03
Charakteristika
FLEXIGRAP 03 Oikos je speciální flexibilní vyplňující sjednocující podkladní nátěr s matným drsným vzhledem
pro exteriérové a interiérové stěny. Díky obsahu plniv s vybranou velikostí zrna 0,3 mm vykazuje výbornou
plnicí a sjednocující schopnost a umožňuje skrýt malé nedokonalosti a nerovnosti podkladu. Výrobek je tvořen
silanizovanými akrylátovými pryskyřicemi ve vodní disperzi s použitím elastomerů, díky kterým je vysoce
flexibilní a vykazuje vynikající přilnavost i na nesavé povrchy nebo povrchy s minimální nasákavostí (keramika,
kámen, hladký beton).
V interiérech vyrovnává nehomogenní povrchy, snadno se aplikuje a umožňuje bez námahy dekorovat dlaždice
nebo jiné hladké povrchy.
V exteriérech na bezproblémové pevné podklady není nutné aplikovat penetrační nátěr, výrobek umožňuje
vytvořit celou fasádu pouze ve dvou vrstvách: jedna vrstva výrobku FLEXIGRAP 03 a jedna vrstva finálního
fasádního výrobku z řady Exterior Facade Oikos, čímž se významně šetří čas a náklady.
SPECIÁLNÍ PODKLADNÍ NÁTĚR – RENOVUJE KAŽDÝ POVRCH – SNADNO SE APLIKUJE
FLEXIGRAP 03 má označení CE pro Systémy na ochranu betonových povrchů dle normy EN 1504-2:2005,
zajišťuje ochranu proti zvětrávání betonových povrchů.
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
Pro exteriérové a interiérové stěny.
Příprava povrchu
Hladké povrchy: povrch důkladně očistěte a odmastěte vhodnými přípravky, přebruste jemným brusným
papírem.
Pevné povrchy v dobrém stavu: není nutné nanášet penetrační nátěr.
Sprašující, nekompaktní povrchy: odstraňte nečistoty kartáčováním nebo mytím. Odstraňte případné
odlupující se části a poté naneste vrstvu zpevňujícího fixačního prostředku. Nechte uschnout 4-6 hodin.
Aplikační metoda
FLEXIGRAP 03 ředěný 10 % pitné vody aplikujte štětkou nebo válečkem. Dbejte na rovnoměrné nanesení
výrobku na povrch. Nechte uschnout 4 – 6 hodin.
Dokončení:
Interiérové stěny: barvy z řady Deco Paint.
Exteriérové stěny: finální povrchová úprava může být provedena pouze v jedné vrstvě některým z finálních
fasádních výrobků z řady Exterior Oikos, čímž se významně šetří čas a náklady.
U odstínů z kolekce Exterior Design nebo odstínů s nižší krycí schopností je nutné postupovat dle pokynů
uvedených ve vzorkovnici/vějíři Exterior.
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FLEXIGRAP 03
Technické údaje pro aplikaci
Ředění:
váleček nebo štětka: max. 10% pitné vody
stříkací pistole: max. 10% pitné vody (závisí na typu stříkací pistole)
Vydatnost:
v jedné vrstvě: 3 - 4 m²/l v závislosti na podkladu
Nářadí:
štětka, váleček, stříkací pistole (s vhodným příslušenstvím)
Penetrace:
v interiéru: Neofix, Crilux, v exteriéru: Neokryll Oikos
Teplota při aplikaci:
+5°C ÷ +36°C (s relativní vlhkostí nepřesahující 80 %)
Doba schnutí – na dotek: 2 - 3 hodiny (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)
Doba schnutí – kompletní: 24 hodin (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)
Čištění nářadí:
vodou
Technické údaje výrobku
Složení:
silanizované akrylátové pryskyřice ve vodní disperzi, s přidáním elastomerů a
speciálních plniv pro usnadnění aplikace a povrchovou ochranu
Specifická hmotnost:
1,5 – 1,6 kg/l (bílá)
Velikost zrna:
max. 0,3 mm
PH:
8-9
Viskozita:
17.000 - 22.000 CPS Brookfield (RVT 20 ot./min při + 25°C)
Skladovací teplota:
+2°C ÷ + 36°C. Chraňte před mrazem.
Absorpce vody:
W3 (nízká nasákavost vody) (UNI EN 1062-3: 2008)
Paropropustnost Sd:
V2 (střední propustnost) (UNI EN ISO 7783-2: 2012)
Schopnost přemostění vlasových trhlin (CBA): třída A2 (UNI EN 1062-7: 2005)
Označení CE pro Systémy ochrany betonových povrchů dle EN 1504-2: 2005
- Propustnost oxidu uhličitého: SdCO2 > 50 m, vyhovuje (UNI EN ISO 1062-6: 2003)
- Přilnavost přímým tahem: fh > 0,8 MPa vyhovuje (UNI EN 1542: 2000)
- Absorpce vody: w < 0,1 kg / m2h0,5 vyhovuje
- Paropropustnost: Sd <5 m, třída I
CAM (minimální enviromentální požadavky): nejvyšší certifikace úroveň III EPD
Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/ES:
VOC 8 g/l (ISO 11890-2)
třída A/h (limit pro třídu A/h: 30 g/l)
Klasifikace emisí:
A+ dle klasifikace emisí (Decree of the Official French Gazzette z 19.4.2011)
Barva:
bílá + pastelové odstíny + odstíny vzorkovnice ECS
Balení:
1 - 4 - 14 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.
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FLEXIGRAP LISCIO
Charakteristika
FLEXIGRAP LISCIO je speciální podkladní nátěr na vodní bázi s hladkým povrchem. Ekologický produkt
s vynikající přilnavostí spojuje maximální výkon s jednoduchostí aplikace. Díky speciálnímu složení vykazuje
vynikající přilnavost na nesavé povrchy nebo povrchy s minimální nasákavostí. Umožňuje zrenovovat
nejrůznější podklady (keramiku, plasty, sklo, zdivo, sádrokarton).
Výhody
• Umožňuje renovovat nejrůznější povrchy podle vkusu a kreativity.
• Umožňuje změnit styl místnosti bez stavebních úprav.
• Šetří finanční náklady chytře a snadno.
• Není třeba vzdávat se nejvyšší kvality.
• Ekologický výrobek s velmi nízkým obsahem VOC.
Použití
Nesavé podklady nebo povrchy se špatnou přilnavostí jako jsou: keramické obklady, lamináty, hliník, PVC atd.,
v interiéru i exteriéru.
Koupelny, kuchyně, jídelny, restaurace, hotely, obchody, chodby, sklepy, garáže, sklady aj.
Příprava povrchu
Dekorovaný povrch důkladně očistěte, odmastěte vhodnými přípravky a obruste jemným brusným papírem.
Aplikační metoda
FLEXIGRAP LISCIO aplikujte v jedné vrstvě štětcem, válečkem nebo nástřikem (tryska 1,3 – 1,7 mm). Nechte
uschnout 6 hodin před aplikací finálního nátěru.
Dokončení
Jako finální povrchové úpravy lze použít produkty z výrobních řad INTERIÉROVÉ BARVY (INTERIOR PAINT),
INTERIÉROVÉ DEKORACE (INTERIOR DECOR), ECOSMALTI NOVALIS: NOVALIS ECOSMALTO UNIVERSALE,
NOVALIS ECOSMALTO FERROMICACEO, NOVALIS ECOSMALTO METALLIZZATO
Technické údaje pro aplikaci
Ředění:
štětec nebo váleček: připraveno k použití, max. 5% pitné vody
stříkací pistole: 5-10% pitné vody
Vydatnost:
8 - 14 m²/l v jednom nátěru, v závislosti na podkladu
Nářadí:
štětec pro akrylátové emaily, váleček, stříkací pistole (tryska 1,3 - 1,7mm)
Teplota při aplikaci:
+5°C ÷ +36°C (s relativní vlhkostí nepřesahující 80 %)
Doba schnutí – na dotek:
2 - 4 hodiny (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)
Doba schnutí – kompletní: 36 hodin (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)
Doba schnutí – pro přetření: 6 hodin (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)
Čištění nářadí:
vodou
Technické údaje výrobku
Složení:

Specifická hmotnost:
PH:

speciální akrylátové pryskyřice ve vodní disperzi, krycí plniva s oxidem titaničitým,
organické a anorganické pigmenty, aditiva pro usnadnění aplikace a povrchovou
ochranu
1,2 kg/l +/-3%
8,5 – 9,5
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FLEXIGRAP LISCIO
Viskozita:
1500 - 2000 CPS Brookfield (RVT 20 ot./min při + 25°C)
Skladovací teplota:
+2°C ÷ + 36°C. Chraňte před mrazem.
Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/ES:
třída A/i: VOC: 50 g/l (max.)
(limit fáze II od 1.1.2010: 140 g/l)
Barvy:
bílá + odstíny vzorkovnice
Balení:
1 - 4 - 14 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.
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