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ECOSMALTO METALLIZZATO 
 
Charakteristika 
ECOSMALTO METALLIZZATO je ekologický email na vodní bázi, který vytváří speciální metalické efekty v široké 
škále odstínů kovů a jejich barevných variant. Výrobek umožňuje dekorovat různé typy povrchů, kterým 
dodává specifický vzhled metalických úprav v originálních odstínech. Výrobek je zcela bez formaldehydu. 
 
Použití 
Kov, dřevo, pozink, PVC aj. v interiéru a exteriéru. 
 
Příprava povrchu 
Povrch, který má být dekorován očistíme, odstraníme odlupující se části a provedeme vyspravení povrchu. 
Očistíme a odmastíme pomocí vhodných výrobků. 
Při aplikaci na železo: přebrousíme jemným smirkovým papírem, k odstranění případné rzi použijeme  
CONVERTITORE ECOLOGICO (překlenovač rzi). Naneseme jednu vrstvu přípravku ANTIRUGGINE ECOLOGICO 
(základní nátěr). 
Při aplikaci na dřevo: povrch přebrousíme a aplikujeme jednu vrstvu výrobku ECOFONDO RIEMPITIVO. Suchý 
nátěr přebrousíme smirkovým papírem, očistíme od prachu. 
Na pozink, PVC a hladké plochy: přebrousíme jemným smirkovým papírem, očistíme od prachu a naneseme 
jednu vrstvu přípravku AGGRAPPANTE ECOLOGICO Oikos (základní nátěr).  
Na již natřené plochy: přebrousíme jemným smirkovým papírem, očistíme od prachu a naneseme jednu vrstvu 
přípravku SOTTOSMALTO ECOLOGICO Oikos. 
 
Aplikační metoda 
ECOSMALTO METALLIZZATO je výrobek s kovovým vzhledem, jeho aplikace musí být homogenní. 
Aplikace štětcem je přípustná pouze na velmi malých plochách, a to na správně připravený podklad, ve dvou 
nátěrech s časovým odstupem 5 - 6 hodin mezi nátěry. 
 
Aplikace štětcem a houbovou rukavicí: Chcete-li získat homogennější, lehce „obláčkový“ efekt bez tahů po 
štětci, doporučujeme povrch natřený štětcem tamponovat houbovou rukavicí, aby se odstranily nedokonalosti. 
ECOSMALTO METALLIZZATO ředěné 10% pitné vody aplikujte štětcem na malé plochy stěny (max. 50x50 cm) a 
okamžitě tamponujte natřenou plochu speciální houbovou rukavicí (art. 115). Takto zdekorujte postupně celou 
stěnu. Počkejte 5-6 hodin, až bude nátěr suchý.  Poté stejným způsobem aplikujte druhou vrstvu výrobku.  
 

Aplikace stříkáním: k dosažení hladkého homogenního efektu aplikujte ECOSMALTO METALLIZZATO ředěné 
20% pitné vody stříkací pistolí (tryska 1,3 mm) ve dvou vrstvách. 
První vrstva: stříkáme zleva doprava a znovu zpět zprava doleva stříkací pistolí s tryskou ve vodorovné poloze. 
Ihned pokračujeme shora dolů a zpět zdola nahoru s tryskou ve svislé poloze, bez čekání mezi dvěma směry. 
Křížení dvou směrů určuje rovnoměrnost aplikace výrobku. 
Druhý nátěr: necháme zcela uschnout, po 3 - 4 hodinách opakujeme stejný postup jako u první vrstvy. 

 
Dokončení 
ECOPROTETTIVO FERRO Oikos. 

 
Technické údaje pro aplikaci 
Ředění:                               štětec: 10%  pitné vody;  stříkací pistole: 20% pitné vody 
Vydatnost:                         6 - 7 m²/l ve dvou nátěrech 
Aplikační nářadí:               štětec a houbová rukavice (art.115), stříkací pistole (tryska 1,3 mm ) 
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Penetrace:                         CONVERTITORE ECOLOGICO, ANTIRUGGINE ECOLOGICO, ECOFONDO RIEMPITIVO,   
                                             AGGRAPPANTE ECOLOGICO, SOTTOSMALTO ECOLOGICO z řady NOVALIS Oikos 
Aplikační teplota:             +5°C ÷ +36°C (při relativní vlhkosti nepřesahující 80%) 
Doba schnutí - na dotek: 2 - 4 hodiny (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 hodin (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%) 
Přetíratelnost :                  5 - 6 hodin (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%) 
Čištění nářadí:                   vodou 
Upozornění:                       Výrobek má sklon k sedimentaci. Před použitím promíchejte, protřepte. 
 
Technické údaje výrobku 
Složení:                               speciální akrylátové pryskyřice ve vodní disperzi, organické a anorganické pigmenty, 
                                             metalické pigmenty a aditiva napomáhající aplikaci a tvorbě povrchového filmu 
Specifická hmotnost:       1,1 +/- 3% 
PH:                                       8 – 9 
Stupeň lesku:                     45 - 70 lesk (reflexometr Ericksen 500/60°) 
Viskozita:                            3.000 ÷ 6.000 CPS +/- 5% Brookfield (RVT 20 ot./min. při + 25°C) 
Teplota skladování:          +2°C - +36°C. Chraňte před mrazem.  
Omyvatelnost:                   třída 1; UNI EN ISO 11998:2003 (třída 1: max.  -  třída 5: min.) 
Přilnavost (mřížkový řez): třída 0; UNI EN ISO 2409: 1996 (třída 0: max.  -  třída 5: min.) 
Reakce na oheň:                negativní, pokud je nanesen na nehořlavý podklad vodou ředitelný materiál o síle  
                                              vrstvy za sucha nižší než 0,6 mm 
Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/CE: 
                                              třída: A/d; VOC: 50 g/l (max.)   
                                              (limit fáze II od 1.1.2010: 130 g/l) 
Barva:                                   odstíny dle vzorkovnice 
                                              (odstíny pro exteriér jsou ve vzorkovnici označeny symbolem) 
Balení:                                  0,75 l   -    2,5 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. 

 


