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FIŞA TEHNICA TL/an/02 ENCANTO 
 

A. Calităţi tehnice 
ENCANTO by Oikos este o vopsea decorativă specială pe bază de apă care prin 
accentele sale cromatice metalizate, prin simplitatea aplicării, prin nuanţele care au 
diverse efecte în funcţie de lumină ca şi cum peretele ar fi din catifea,  întăreşte 
îmbinarea dintre tehnica antică şi produsul modern conferind mediului o încântătoare şi 
nepreţuită armonie greu de obţinut cu ajutorul vopselelor normale. Uşor de folosit, se 
aplică cu ajutorul pensulei foarte simplu şi rapid fără probleme de aderenţă. Datorită 
compoziţiei sale produsul poate fi utilizat în medii interne conferind peretelui efecte 
catifelate încântătoare cu transparenţe metalizate. Cu ENCANTO arta antică, designul 
modern, moda se reunesc într-un singur produs cu aceste accente cromatice metalizate 
care au un efect magic asupra pereţilor. ENCANTO lasă peretele să respire, nu are un 
miros puternic, nu este inflamabil, fiind nedăunătoare omului şi mediului înconjurător. 
 

 
B. Utilizarea 

Decorarea suprafeţelor interioare. 
 

C. Pregătirea suprafeţei 
Suporturile noi trebuie să fie bine uscate şi maturate. În cazul suporturilor 
sfărâmicioase şi nu prea compacte sau cu tencuieli vechi care nu sunt bine fixate se 
va realiza curăţarea şi raşchetarea porţiunilor în fază de desprindere, se va aplica o 
mână de Crilux sau Neofix by Oikos. Pentru a obţine o suprafaţă albă şi omogenă 
aplicaţi una sau două mâini de Fondo Murales by Oikos, în funcţie de necesităţi. 
 

D. Modalitatea de aplicare - Encanto 
Aplicaţi o mână de ENCANTO, cu Pennello-Spagna by Oikos încrucişând tuşele până la 
obţinerea unei distribuţii uniforme a produsului, şi mai treceţi o dată cu pensula goală 
pentru a omogeniza finisajul. Dacă doriţi să obţineţi un finisaj mai omogen şi nuanţat 
puteţi aplica două mâini, diluând produsul la 20% şi aşteptând circa 4 ore între cele două 
aplicări. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Caracteristici tehnice de aplicare: 



 

 

 

Diluarea: 5% apă potabilă 
Randament: 6/8 m2/l în funcţie de gradul de absorbţie al suportului 
Instrumente de utilizare: Pensula- Spagna by OIKOS 
Fixative: Crilux sau Neofix by OIKOS 
Fonduri de culoare: Fondo Murales by OIKOS 
Temperatura de aplicare + 10 grade C\ +36 grade C (cu umiditate nu mai mare de 80%) 
Timp uscare la piapit: 1h (temperatura 20 grade C cu o umiditate de aproximativ 75 %)  
Timp de uscare la spălare: 7h (temperatura = 20 grade C cu o umiditate de aprox. 75%) 
Curăţire instrumente: Apa 
 

F. Caracteristici tehnice ale produsului:  
Compoziţie: Copolimeri acrilici în dispersie apoasă, pigmenţi cu efect special, funcţii 
selecţionate, aditivi capabili să faciliteze aplicaţia. 
Greutate specifică: 0,9kg/l +\- 3% 
pH 6\7 
Vâscozitate: 10.000 \15.000 CPS Brookfield (RTV20 rotaţii\ minut la 25 grade C) 
Temperatura de stocare: +2 grade C \+36 grade C .A se feri de ger 
Reacţie la foc: Negativă dacă produsul se aplică pe fonduri neinflamabile; material pe 
bază de apă cu o greutate mai mică de 0,600 mm uscaţi) 
Permeabilitate la vaporul de apă: Sd: Sd 0,008 m( UNI EN ISO 7783-2:2001) 
Rezistenţa la spălare: Clasa 3 (UNI EN ISO 11998:2003) 
Limite de eliminare a compuşilor Organici Volatili (VOC) conform normelor 
2004\42\CE: Clasa de apartenenţa: A\1; VOC: 40g\L , limita faza 1 ( de la 1.1.2007): 300 
g\L, limita faza 2 (de la 1.1.2010): 200 g\L 
Culori: Mapa cu nuanţe 
Ambalaje: LT. 1/5 
 

G. Specificaţii 
Curăţaţi cu grijă suprafaţă şi înlăturaţi orice material vrac. Dacă este ne cesar, se aplică un 
strat de grund acrilic, cum ar fi Crilux sau Neofix by Oikos. Aplicaţi unul sau două 
straturi de bază, cum ar fi Fondo Murales by Oikos, în scopul de a obţine o suprafaţa 
albă. Aplicaţi un strat de vopsea metalică Encanto by Oikos, utilizând instrumentul 
indicat, pensula spagna by Oikos, cu scopul de a obţine o distribuţie uniformă pe toată 
suprafaţa. 
 

 
 
*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. 


