
 

 

 

ARDESIA 
 
FIŞĂ TEHNICĂ TL/an/02 ARDESIA 
 

A. Calitati tehnice 
ARDESIA by Oikos este o soluţie decorativă cu impact redus aspura mediului, care 
reproduce textura şi culoarea pietrei naturale. Acest material se bucură de textura şi 
consistenţa căutată în permanenţă de designerii de interioare, datorită abilităţii lui de a 
conferi calitate şi eleganţă contemporană decorurilor interioare. Ardesia este prezentata 
într-o gamă de culori selectate pentru a da personalitate suprafeţelor fără a renunţa la 
performanţa tehnică precum abraziunea, lavabilitatea şi permeabilitatea la vapori. 
Produsul nu este inflamabil şi nu este dăunător omului şi mediului. 
 

B. Utilizarea 
Decorarea suprafeţelor interioare. 
 

C. Pregatirea suprafetelor 
Curăţaţi suprafaţă ce urmează a fi zugravită de orice material necompact sau exfoliat. Pentru 
suprafeţe vechi este recomandată aplicarea unu strat de Neofix sau Crilux by Oikos. În 
cazul suprafeţelor aspre sau neregulate, este recomandat  ca suprafata sa fie nivelata prin 
aplicarea unui strat de Stucco în Pasta per Rassatura by Oikos. Apoi, purcedeti la aplicarea 
unui strat sau doua de Fondo Murales by Oikos. 
 

D. Modalitatea de aplicare - Ardesia 
Aplicati cu pensula sau un trafalet cu par scurt, un strat egal de KREOS by Oikos putin in 
exces. Purcedeti imediat la lucru utilizand Tampone (art. 102), pentru a crea caneluri 
paralele orizontale sau verticale, asigurandu-va ca tamponul nu este imbibat in exces cu 
produsul pentru a mentine un design omogen. 
 
Aşteptaţi aproximativ 10-15min. pentru uscarea parţială a produsului, apoi îndepărtaţi 
folosind partea plată a unei gletiere din inox, aplicând prin presare şi urmărind direcţiile 
liniilor create. 
 
Aşteptaţi 10-12h pentru a se usca apoi îndepărtaţi folosind o hârtie abrazivă nr.120 în 
direcţiile liniilor create. 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Finisajele 
ARDESIA cu finisaj PALLAS 



 

 

 

Intotdeauna urmând direcţia liniilor create, aplicaţi cu pensula un strat de PALLAS 
by Oikos, diluat 15-20%. Imediat amestecaţi produsul de finisaj cu manusa 
Imperium  (art. 115). 
Pentru a obţine un finisaj mai plin şi mai omogen, aplicaţi un al doilea strat de 
PALLAS, după 2-4 ore. Pentru a oferi un nivel mai ridicat de protecţie, folosiţi 
tencuielile protectoare corespunzătoare indicate în fişa de date tehnice: WATINS 
LUX sau IGROLUX by Oikos. 
 

ARDESIA cu finisaj NOVALIS FERROMICACEO 
Urmaţi întotdeauna direcţia liniilor create, aplicând cu pensula un strat de 
NOVALIS FERROMICACEO de la Oikos, diluat max. 15%. Amestecaţi imediat 
produsul de finisare folosind manusa Imperium (art. 115). Pentru a obţine un 
finisaj mai plin şi mai omogen, aplicaţi un al doilea strat de NOVALIS 
FERROMICACEO, după 2-4 ore. Pentru a oferi un nivel mai ridicat de protecţie, 
folosiţi tencuielile protectoare corespunzătoare indicate în fişa de date tehnice: 
NOVALIS FERRO PROTETTIVO by Oikos. 
 

F. Caracteristici tehnice de aplicare: 
Diluare: Kreos: gata de utilizare 

Pallas: 15-20% apă potabilă 
Novalis Feromicaceo: 15% apă potabilă 

Randament:  Kreos: 2-3m2/l 
Pallas: 12-14m2/l într-un singur strat 
Novalis Feromicaceo: 10-12m2/l într-un singur strat   

Instrumente de aplicare: pensula, rolă, tampon, gletiera din oţel inoxidabil 
Protecţie:  Ardesia cu finisaj Pallas: Watins Lux 

Ardesia cu finisaj Novalis Feromicaceo: Novalis Ferro Prottetivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nota: Societatea Oikos S.r.l. garantează, conform cunoştinţelor tehnice şi 
ştiinţifice pe care le deţine, că informaţiile conţinute de fişa de date tehnice sunt 
corecte. Cu toate acestea, Oikos nu îşi asumă răspunderea pentru rezultatele 
obţinute prin utilizarea produsului, dat fiind faptul că Oikos nu poate verifica sau 
controla metoda de aplicare folosită. De aceea, vă recomandăm să verificaţi cu 
atenţie ca fiecare produs ales să fie adecvat pentru fiecare utilizare individuală. 


