
 

GRANADA 

 
FIŞĂ TEHNICĂ TL/an/02 GRANDA 
 

A.  Calităţile tehnice 
Granada La Pintura Anticada by Oikos este o pictură decorativă ce uneşte culori, 
contraste, striaţii ce se materializează în mii de nuanţe. Mii de picături mici de vopsea 
care se rup la trecerea spatulei şi care, datorită unui efect de magnetism particular, se 
transformă într-un amestec de culori cu efect antic. Datorită formulării şi pigmenţilor 
speciali folosiţi, putem admira numeroasele feluri de culori capabile să transmită noi 
senzaţii pereţilor. Culorile GRANADA contrapun anticele decoraţiuni din vilele luxoase 
şi palatele nobiliare exigenţelor locuinţelor din secolul 21. Granada La Pintura Anticada 
este lavabilă, impermeabilă, rezistentă la zgâriere, ajută la prevenirea formării de 
mucegai, se aplică uşor, permite lucrul fără a lăsa prelungiri sau imperfecţiuni. Produsul 
nu conţine substanţe toxice. Nu conţine solvenţi toxici, aromaţi sau cloraţi. Este prietenul 
omului şi al mediului. 

 
B.  Domeniu de aplicare: suprafeţe interne 

Pregătirea suporturilor 
Noile suporturi trebuie uscate bine şi păstrate. Îndepărtaţi depunerile de praf, smog sau 
altele de pe suporturi vechi sau care au mai fost zugrăvite, prin măturare sau spălare. 
Îndepărtaţi eventualele părţi care se desprind, deci aplicaţi, dacă este necesar, produsul de 
fixare NEOFIX by OIKOS. Aşteptaţi 4-6 ore pentru uscare. Aplicaţi una sau două mâini 
de FONDO MURALES by OIKOS pentru fond. Aşteptaţi 6-8 ore pentru uscare. 

 
C.  Modalitate de aplicare - Granada la Pintura Anticada 

Aplicaţi în cruce Granada La Pintura Anticada cu pensonul-Spania by Oikos, daţi imediat 
cu pensonul fără Granada pentru a omogeniza distribuirea produsului. După 5-10 minute, 
daţi din nou pe suprafaţă, exercitând o uşoară presiune cu o spatulă inox by OIKOS, 
strivind produsul fără a-l îndepărta 

 
D.  Domenii optime de aplicare 
  Interioare 
  Palate antice 
  Saloane de prestigiu 
  Ambiente de reprezentanţă 
  Vile antice 
  Locuinţe civile 
  Restaurante şi pub 
  Hoteluri 
  Magazine şi boutique-uri 
  Muzee, biblioteci 
  Galerii de artă 



 

 

 

 
E.  Caracteristicile tehnice de aplicare: 

Diluare: 5-10% apă potabilă 
Randament: 6-8 m2/l în funcţie de absorbţia suportului Instrumente de 
folosit: penson-Spania şi spatulă inox by Oikos Fixare: Neofix by Oikos 
Fonduri: Fond Murales by Oikos 
Temperatura de aplicare: +5°C - +36°C (cu umiditate relativă de până la 80%) 
Timp de uscare la atingere: 3-4 ore (temperatura = 20°C cu umiditate relativă la 75%) Timp de 
uscare totală: 2-3 zile (temperatura = 20°C cu umiditate relativă la 75%) Curăţare instrumente: 
apă 
Indicaţii: agitaţi manual sau în mixer giroscop timp de maxim 1min, la viteză mică. 

 
F.  Caracteristici tehnice ale produsului 

Compoziţie: răşini acrilice în dispersie apoasă, pigmenţi organici şi anorganici speciali . Greutate 
specifică: 1kg/l±3% 
pH: 6-7 
Viscozitate: 6000-9000 CPS Brookfield (RVT 20 rotaţii/min la 25°C) 
Temperatura de stocare: +2°C - +36°C. A se feri de îngheţ 
Reacţia la foc: negativă dacă produsul este aplicat pe fonduri neinflamabile; material la apă cu 
grosime mai mic de 0,600mm uscat. 
Rezistenţa la spălare: lavabil conform normei UNI 10560: 1956 
Culori: culorile din caiet cu sistemul de culori DCS Decor Color System by Oikos. 
Confecţionare: litri 1 – 5 L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*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. 


