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A. Calitati tehnice 
Nevada La Pintura Dorada (Pictura Aurită) este o preţioasă vopsea decorativă ce se 
inspiră din culorile, contrastele şi splendorile luminoase din Andaluzia. Nevada conţine 
în interior picături aurite ce sunt eliberate la trecerea spatulei şi, amestecându -se culorile, 
dau pereţilor o valoare încântătoare. 
Conceput  pentru  localuri  prestigioase, pentru  interioarele  vilelor  şi  palate  nobiliare, 
Nevada oferă ambientului o inegalabilă şi luxoasă decoraţiune ce capătă străluciri 
deosebite datorită iluminării. 
Nevada la Pintura Dorada by Oikos este o vopsea decorativa ce uneşte culori, contraste, 
decoraţiuni cu finisări aurite ce dau pereţilor o valoare încântătoare. 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 aurit. Datorită formulării şi 
pigmenţilor speciali folosiţi, putem admira numeroasele feluri de culori capabile să 
transmită noi senzaţii pereţilor, de la umbra aurită la dizolvarea strălucitoare a aurului ce 
dă mediului reflexe preţioase. Nevada la Pintura Dorada este lavabilă, impermeabilă, nu 
se zgârie, ajută la prevenirea formării de mucegai; este indicată îndeosebi pentru decorarea 
suprafeţelor în medii de prestigiu, precum vile, palate nobiliare, birouri de prestigiu, 
apartamente şi magazine foarte elegante. 
Uşor de aplicat, Nevada permite lucrul fără a lăsa prelungiri sau imperfecţiuni. Produsul 
nu conţine substanţe toxice. Nu conţine solvenţi toxici, aromaţi sau cu clor. 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 doua maini de Fondo Murales by Oikos pentru fond. Aşteptaţi 6-8 
ore pentru uscare. 
 

F.  Domenii optime de aplicare: interioare 
  PALATE NOBILIARE 
  SPATII MODERNE 
  SALOANE DE PRESTIGIU 
 
 

 
C. Modalitatea  de aplicare - Nevada 



Aplicaţi în cruce Nevada la Pintura Dorada cu pensonul-Spania by Oikos, daţi imediat cu 
pensonul fără Nevada 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.  Caracteristicile tehnice: 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. 
 

E.  Caracteristici tehnice ale produsului: 
Compoziţie: răşini acrilice în dispersie apoasă, pigmenţi organici şi anorganici speciali. 
Greutate specifică: 1kg/l±3% 
pH: 6-7 
Viscozitate: 7500-11500 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. 
Ambalaj:  1\5 L 
 
Aur şi culori splendide pentru pereţi preţioşi 

Oricine caută o soluţie decorativă scânteietoare, elegantă şi preţioasă, care singură 
mobilează şi dă valoare ambientului, găseşte în Nevada toate răspunsurile. Dar în spatele 
unui rezultat astfel reuşit se află implicarea, experienţa şi tradiţia Oikos. 
Firma lucrează de douăzeci de ani cu intenţia de a descoperi, valoriza şi rep ropune temele 
decorative ce caracterizează multele Civilizaţii Mediteraneene, dar a dorit dintotdeauna 
să realizeze o producţie cu un înalt caracter eco-compatibil şi impact mic sau zero asupra 
mediului. Prin urmare, s-a dorit realizarea unei picturi fără solvenţi, cu un maxim respect 
faţă de natură şi o dublă intenţie: păstrarea tradiţiei firmei în ce priveşte caracterul eco - 
compatibil şi recuperarea unei game de efecte aurite ce se inspiră din cultura hispanică, 
pentru a le pune pe pereţii caselor din întreaga lume, cu lumina, soarele şi căldura 
Andaluziei. 
 
 
 
Cum este realizat „efectul Nevada” 



Produsul este întins cu pensonul-Spania by Oikos, cu o aplicare omogenă şi îngrijită. Cu o 
nouă trecere a spatulei inox, care comprimă produsul aplicat fără a-l îndepărta, Nevada îşi 
exprimă tot potenţialul: mii de fragmente se fragmentează eliberând şi punând pe 
suprafaţă concentraţii de pigmenţi auriţi. 
În catalogul de culori puteţi admira numeroase specii de culori capabile să transmită noi 
senzaţii pereţilor, de la umbra aurită la efectul clarobscur, rafinamentul culorilor, 
dizolvarea strălucitoare a aurului ce dă mediului reflexe preţioase. Din păcate, foile 
imprimate nu reuşesc să redea efectul extraordinar aurit caracteristic pentru Nevada şi care 
poate fi admirat în caietul de culori cu mostre reale. Nevada este, totodată, un produs 
perfect din punct de vedere tehnic: este lavabil, impermeabil, nu se zgârie şi ajută la 
prevenirea formării de mucegai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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. 


