
ENCANTO je dekorativní metalický nátěr, 
který umožňuje vytvořit fascinující povrchové 
úpravy. Kreativní materiál vytváří magický 
efekt hry světla a metalických odlesků  
v nepřeberném množství odstínů ve třech 
základních bázích Gold, Silver a Grey a nově 
v dalších čtyřech bázích Oro, Rosso, Bianco 
a Nero.
Encanto je jednoduchým a efektivním 
řešením pro dosažení jedinečných sofistiko-
vaných dekorací. Snadnou aplikací moderního 
materiálu dosáhnete rychle elegantního 
vzhledu metalického povrchu. Vyniká na 
velkých plochách i v členitých interiérech,  
v soukromém nebo komerčním prostředí.

- široká škála odstínů a technik

- metalické reflexní efekty

- snadná aplikace
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Charakteristika
ENCANTO je speciální vodouředitelný dekorativní nátěr, který vytváří jedinečný metalický efekt. Kovově zbarvené odlesky se mění s úhlem dopadu světla na stěnu  
a vytváří dojem, jakoby celá stěna byla pokryta sametem s metalickým efektem. Rozehrává tóny kovového třpytu a vytváří magický efekt, který by bylo jinak velmi 
složité dosáhnout. Spojuje krásu starých technik s moderním výrobkem. Nanášení nátěru ENCANTO je jednoduché, snadné a rychlé, bez problémů. Díky svému 
složení je určen pro použití v interiérech moderních i tradičních, povrchům dodává magický metalický vzhled. Výrobek je paropropustný, bez zápachu, netoxický, 
nehořlavý a šetrný k lidem a životnímu prostředí.
Použití
Dekorace interiérových povrchů.
Příprava povrchu
Z již natíraných stěn oškrábeme staré nesoudržné nátěry, odstraníme případné odlupující se části a provedeme vyspravení povrchu. Na staré nebo sprašující povrchy 
doporučujeme nanést vrstvu penetračního nátěru CRILUX nebo NEOFIX firmy Oikos. Nové stěny musí být řádně vyzrálé a suché, zbavené případného prachu a nečistot.  
- Pro vytvoření matovějších efektů ENCANTA použijeme pro báze Gold, Silver nebo Grey jako podkladní nátěr FONDO MURALES firmy Oikos v jedné nebo dvou vrstvách.
- Pro vytvoření efektů ENCANTO DESIGN naneseme jako podkladní nátěr dvě vrsty ULTRASATEN OPACO bílý nebo barevný dle odstínu Encanta
Aplikační metoda 
Na připravený podklad aplikujeme ENCANTO pomocí španělského štětce firmy Oikos (štětec s dlouhým vlasem). ENCANTO nanášíme nerovnoměrně "kříživými" tahy 
štětce po celé ploše. V místech s menší sílou vrstvy vzniká při vysychání požadovaný metalický efekt. Pro dosažení více homogenního vzhledu s jemnějšími nuancemi, 
aplikujte ENCANTO ve dvou vrstvách, ředěné 20% vody. Mezi nátěry vyčkejte nejméně 4 hodiny. U varianty ENCANTO DESIGN aplikujeme na podkladní nátěr 
Ultrasaten opaco materiál Encanto stejným způsobem a volbou odlišných odstínů Ultrasatenu a Encanta vznikne kontrastní metalický efekt (viz vzorkovnice Encanto 
Design). Pro vytvoření třpytivého efektu přidejte výrobek Decorglitter do materiálu Encanto. 
Kromě klasických efektů lze vytvořit i mnoho netradičních dekorací, pomocí dalších barev a nářadí:
Technika Guanto in Spugna ( houbová rukavice ) 
Na hladký povrch s podkladním nátěrem Ultrasaten Opaco naneste Encanto tradiční metodou, po zaschnutí naneste Imperium firmy Oikos zředěné 10-15% vody speciální 
houbovou rukavicí (art.115) ve směru tahů štětce, jemný nános zvýší metalický efekt. Pro vytvoření třpytivého efektu přidejte výrobek Decorglitter do materiálu Imperium.
Vydatnost: ENCANTO 6 - 8 m²/ l, IMPERIUM 12 - 14 m²/ l
Technika Millerighe ( kartáč Millerighe )
Na hladký povrch s podkladním nátěrem Ulrasaten Opaco naneste neředěný materiál Encanto vertikálně nebo horizontálně štětcem a potom ve stejném směru 
použijte kartáč Millerighe (art.133) . Po uschnutí je možné naaplikovat Imperium, zředěné 25% vody, lakovacím válečkem  (art. A04) . Aplikací této poslední vrstvy 
ve stejném směru sjednotíte strukturu Encanta a zvýšíte metalický efekt. Pro vytvoření třpytivého efektu přidejte výrobek Decorglitter do materiálu Imperium.
Vydatnost: ENCANTO 6 - 8 m²/ l, IMPERIUM 12 - 13 m²/ l
Technika Millerighe incrociato ( kartáč Millerighe křížem )
Na hladký povrch s podkladním nátěrem Ulrasaten Opaco naneste neředěné Encanto štětcem v horizontálním směru  a následně ve stejném směru projete 
kartáčem Millerighe (art.133). Po uschnutí opakujte aplikační postup ve vertikálním směru. Po uschnutí je možné nanést Imperium, zředěné 25% vodou, lakovacím 
válečkem (art. A04). Aplikací této poslední vrstvy ve stejném směru sjednotíte strukturu Encanta a zvýšíte metalický efekt. Pro vytvoření třpytivého efektu přidejte 
výrobek Decorglitter do materiálu Imperium.
Vydatnost: ENCANTO 3 - 3,5 m²/ l, IMPERIUM 12 - 14 m²/ l
Technika  Pennello ( štětec )
Naneste základní vrstvu Biamax 03 nebo Biamax 07 štětcem do kříže pro vytvoření antického efektu.Následně naneste Encanto zředěné 15-20% stejnou technikou 
štětcem do kříže, čímž vytvoříte jemnou strukturu antického efektu s kovovými odlesky. Pro vytvoření třpytivého efektu přidejte výrobek Decorglitter do materiálu Encanto.
Vydatnost: ENCANTO  6 - 9 m²/ l, BIAMAX 03  4 - 4,5 m²/ l, BIAMAX 07  3,5 - 4 m²/ l
Dokončení a ochrana
Pro vyšší ochranu Encanta použijte speciální ochranný transparentní lak IGROLUX nebo WATINS LUX firmy Oikos. Pro vytvoření brilantního třpytivého efektu přidejte 
do ochranného laku výrobek Decorglitter. 
Technické údaje pro aplikaci
Ředění:                 5 - 20% vodou dle požadovaného efektu
Vydatnost:  6 - 9 m²/l dle absorpce povrchu a dle efektu
Aplikační nářadí: španělský štětec, kartáč Millerighe, rukavice atd.
Penetrace:       CRILUX nebo NEOFIX firmy Oikos
Podkladní nátěr:  FONDO MURALES nebo ULTRASATEN OPACO firmy Oikos
Aplikační teplota: +10°C ÷ + 36°C ( při relativní vlhkosti nepřevyšující 80%)
Doba schnutí na dotek:  1 h ( při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřevyšující 75%)
Celková doba schnutí:  7 dní ( při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřevyšující 75%) 
Čištění nářadí: vodou
Technické údaje výrobku
Složení:  akrylátové kopolymery ve vodní disperzi, speciální efektové pigmenty, vybraná plniva a přísady pro usnadnění aplikace
Specifická hmotnost:  0,9 kg/l + / - 3%
pH:  6 - 7
Viskozita:  10 000 - 15 000 CPS Brookfield (RVT 20 ot/min. při 25°C)
Teplota skladování:          +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.  
Paropropustnost Sd:         vysoká Sd 0,008 m ( UNI EN ISO 7783-2:2001)
Omyvatelnost:                   třída 3 ( UNI EN ISO 11998:2003 ) 
Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/CE: třída A/l ; VOC: 40 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
Balení:  1 l,  4 l 

Toxikologické údaje
Výrobek neobsahuje žádné škodlivé látky, pigmenty nebo složky obsahující těžké 
kovy jako chrom a olovo. Neobsahuje těkavá organická rozpouštědla, aromatické 
uhlovodíky nebo chloridy. Nehrozí nebezpečná polymerizace. 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 by měl být vyčištěn pomocí inertních 
absorpčních materiálů jako je písek, zemina atd. Dále postupujte dle místních  
a národních platných 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. Není možné, 
aby Oikos prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu 
doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální 
použití.
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