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VELDECOR 
 

Charakteristika  
VELDECOR  je polokrycí silikonový nátěr, který umožňuje vytvářet dekorativní povrchové úpravy s vymývaným 
efektem na exteriérových a interiérových stěnách. Zpracováním výrobku pomocí štětce, rukavice nebo mořské 
houby firmy Oikos se docílí vzhledu vymývaných patinovaných omítek vysoké estetické úrovně. Speciální 
složení dekorativního výrobku je předpokladem pro restaurování historických budov a objektů vysoké 
hodnoty. VELDECOR je určen pro finální povrchovou úpravu exteriérových materiálů DECORSIL ROMA, 
DECORSIL FIRENZE, ARCHITAL, COLOR FINISH , ELASTRONG PAINT GUM firmy Oikos. Spolu s těmito 
podkladními materiály zaručuje VELDECOR vynikající voděodolnost povrchu při zachování vysoké 
paropropustnosti, brání tvorbě plísní a řas. Pro zvýšení prevence proti vzniku plísní a řas se doporučuje přidat 
do výrobku sanitizant STERYLPLUS. 
V interiéru je určen pro finální úpravu výrobků ULTRASATEN, MULTIFUND, KREOS, BIAMAX firmy Oikos.  
Výrobek je nehořlavý a je šetrný k lidem a životnímu prostředí. 
 
Použití 

Pro dekorativní vymývané efekty na exteriérových a interiérových stěnách. 
 

Příprava podkladu 

Doporučené podklady pro exteriér a interiér jsou DECORSIL ROMA,  DECORSIL FIRENZE, COLOR FINISH, 
ARCHITAL, NEOQUARZ e ELASTRONG PAINT GUM firmy Oikos.  
Doporučené podkladní nátěry pouze pro interiér jsou ULTRASATEN OPACO, MULTIFUND, BIAMAX nebo KREOS 
firmy Oikos. 
 

Aplikační metoda 

VELDECOR nanášíme na připravený suchý podklad.  Způsob aplikace závisí na konečném efektu, který chceme 
vytvořit: 
- Efekt Nuvolato: VELDECOR naneseme štětcem a ještě mokrý nátěr ihned zpracujeme houbou nebo rukavicí 
firmy Oikos. 
- Efekt Antico: Naneseme malé množství materiálu VELDECOR štětcem s krátkým vlasem, přičemž jednotlivé 
tahy křížíme. 
U obou efektů je možné nanést druhou vrstvu po 6 – 8 hodinách. 
 

Technické údaje pro aplikaci 

Ředění:                                 připraveno k použití, max.10% pitné vody 
Vydatnost:                           15 - 20 m² / lt  v jedné vrstvě, dle podkladu 
Aplikační nářadí:                 štětec, mořská houba, rukavice firmy Oikos 
Podkladní nátěr:                 v exteriéru a interiéru DECORSIL ROMA, DECORSIL FIRENZE, COLOR FINISH, 
                                               ARCHITAL,  NEOQUARZ a ELASTRONG PAINT GUM firmy Oikos,       
                                               pouze v interiéru ULTRASATEN OPACO, MULTIFUND, BIAMAX nebo KREOS  
Teplota při aplikaci:           +5°C - +36°C (při relativní vlhkosti nepřesahující 80%) 
Doba schnutí - na dotek:   1 - 2 h (při teplotě +20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%) 
Doba schnutí - kompletní: 6 - 8 h  (při teplotě +20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%) 
Čištění nářadí:                      vodou 
 

Technické údaje výrobku 

Složení:                                 speciální silikonové pryskyřice ve vodní disperzi, pigmenty na bázi oxidu titaničitého,  
                                               organické a anorganické pigmenty, konzervační látky a přísady pomáhající při tvorbě  
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                                               ochranného filmu 
Specifická hmotnost:         1,2 kg/l +/- 3% (báze P) 
pH:                                         8 - 10 
Viskozita:                              3.500 +/-5% 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 vodou ředitelný materiál o síle 
                                               vrstvy nižší než 0,6mm   
Absorpce vody:                   W24 0,09 kg/m².h 0,5 DIN 52 617 (max. povolený limit 0,5 kg/m².h 0,5DIN 52 617) 
Paropropustnost Sd:          0,23 m (max. povolený limit  2 m DIN 52 615) 
Omyvatelnost:                     vyhovuje normě   DIN 53 778, odolnost nejméně 1 000 abrazivních cyklů 
Otěruodolnost:                    vyhovuje normě   DIN 53 778, odolnost nejméně 5 000 abrazivních cyklů 
Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/CE:  
                                               třída: A/l; VOC: 25 g/l (max.) 
                                               (limit I od 1.1.2007: 300 g/l, Limit II od 1.1.2010:200 g/l) 
Barva:                                    odstíny dle vzorkovnice VELDECOR   
Balení:                                   1 l   -   4 l   -  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. 
 

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. 

 


