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Hypnose 
Dekorativní nátěr, s výrazným vizuálním efektem pro vnitřní povrchy 
 
POPIS 
Hypnose je vnitřní dekorativní nátěr obohacený kovovými 

prvky, které vytvářejí speciální efekty "chromatické disperze". 

 
OBLAST POUŽITÍ  
Koncept “THE CITY VISION” identifikuje v Hypnose 

inovativní element, ideální pro dekoraci moderních a 
hodnotných povrchů. 
S různými aplikačními postupy, Hypnose  lze používat na: 

- Malty 
- Předem připravené a nové omítky 
- Existující vápenné omítky 
- Sádrové desky 
- Existující syntetické a minerální barvy 
- Minerální konglomeráty, pokud jsou absorbující. 
 
VLASTNOSTI 
Pojivo: akrylový polymer na vodní bázi  
Hustota: Hypnose: 1,10 +/- 0,05 g/ml 

 
Nanášení Hypnose je snadné. Všestrannost Hypnose spolu 

s použitím profesionálních nástrojů, může vyrobit příjemné 
vizuální efekty na povrchu. 
 

ŘEDĚNÍ 
Novalux E (omyvatelný nátěr pro interiéry i exteriéry): 

nanejvýše 30% vody. 
Hypnose: 20% vody pro obě první i druhou vrstvu. 

 
UPOZORNĚNÍ  
Před použitím a pigmentací důkladně promíchejte materiál. 
Nedoporučuje se používat na čerstvé betonové zdi dříve než 
po uplynutí 4 týdnů od aplikace cementu. 

 
PŘÍPRAVA POVRCHU A APLIKACE 
(Podmínky prostředí: T = 25°C, HR = 60%) 
Povrch musí být dokonale suchý, bez prachu, bez vlhkosti 
nebo slaných skvrn. 
Zabrousit nebo upevnit povrch stěny s použitím dalších 
produktů pokud je to nutné. 
V případě plísní, ošetřete povrch vhodnými výrobky proti 
plísním. Odstranit z povrchu staré a odlupující se nátěry. 
Vyšší vrstvy starého vápenného nátěru a temperové barvy 
musí být odstraněny. Před aplikací se musí odstranit z 
povrchu prach, smog nebo jiné usazeniny. 
V případě nestejnorodých nebo vápencových povrchů 
naneste štětcem jednu vrstvu zředěného Decofixu 

(ochranný materiál na bázi mikroemulze). 
 
Na suchý a pevný povrch, naneste štětcem jednu vrstvu 
zředěného Novaprimeru (akrylový pigmentovaný nátěr na 

vodní bázi). 
Na suchý povrch, naneste jednu vrstvu zředěného a 
obarveného Novalux E, s pomocí válečku s krátkým 

chlupem nebo štětcem. 
Jakmile je první vrstva suchá, naneste druhou vrstvu 
zředěného a obarveného Novalux E, podle stejného 

postupu.  
Doba schnutí: cca 24 hodin v závislosti na druhu podkladu, 
jeho míry absorpce a okolních podmínkách. 

 
Vyčkejte úplného vyschnutí povrchu a poté naneste jednu 
vrstvu zředěného Hypnose s pomocí štětce nebo rukavice. 

Jakmile první vrstva bude zcela suchá, po cca 4 hodinách, 
naneste druhou vrstvu zředěného Hypnose podle stejného 

postupu.  
Doba schnutí: cca 24 hodin v závislosti na druhu podkladu, 
jeho míry absorpce a okolních podmínkách. 

 
DOPORUČENÍ  
Materiál musí být chráněn před chladem, vysokými teplotami 
a náhlými teplotními změnami v průběhu celého procesu 
nanesení. 
Neaplikujte při teplotě vzduchu, podkladu a produktu nižší 
než + 5°C nebo vyšší než + 35°C, ani na přímém slunečním 
světle, ani na příliš zahřáté povrchy (i když ve stínu). Vlhkost 
okolí by neměla přesáhnout 75%, vlhkost podkladu musí být 
menší než 10%. 
Je vhodné dokončit každý projekt s materiálem ze stejné 
výrobní šarže. V případě použití více šarží, doporučuje se 
promíchání produktů, aby se zamezilo drobným rozdílům 
v tonalitě. 
Pro správné použití, ředění a použití výrobků zde 
uvedených, obraťte se na jejich příslušné technické listy. 
Během přípravy podkladu a použití výrobků, doporučuje se 
správného užívání nástrojů a jednotlivých ochranných 
zařízení.  

 
ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ  
S vodou, ihned po použití.  
 
SPOTŘEBA 
Novalux E: 6-7 m2/l, l pro obě vrstvy, dle typu povrchu a jeho 

míry vstřebávání. 
Hypnose (nanesení rukavicí): 12-18 m2/l pro obě vrstvy, 

dle typu povrchu a jeho míry vstřebávání. 
Hypnose (nanesení štětcem): 8-12 m2/ pro obě vrstvy, dle 

typu povrchu a jeho míry vstřebávání. 

 
BARVY 
Novalux E: báze a vzorník barev Interior Paint Collection 

(interiérová kolekce barev) 
Hypnose: nelze tónovat. 

 

BALENÍ 
Plechovky po 1l a 2,5l.  

 
DATUM SPOTŘEBY 
Zabalený materiál - 24 měsíců při skladování v původním 
uzavřeném obalu a při teplotách mezi + 5°C a + 35°C. 

 
BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY 
Směrnice EU 2004/42/CE 
 
Výrobek nevyžaduje označení dle DL 65 ze dne 14/03/03 a 
následující opravy. Používejte výrobky dle pravidel 
bezpečnosti a hygienických postupů. Zlikvidujte prázdné 
obaly a zbývající materiál v souladu s místními zákony. 
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Udržujte výrobek mimo dosah dětí a skladujte na vzdušném 
místě. 
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. V 
případě požití výrobků, ihned vyhledejte lékařskou pomoc a 
ukažte mu plechovku nebo etiketu výrobku. Nevyprazdňujte 
zbytky do kanalizace, vodních toků a na zem. 
Další informace naleznete v bezpečnostním listu. 
 
N.B. - Informace uvedené v tomto technickém listu vychází z našich 
nejlepších zkušeností; avšak naše společnost nenese žádnou 
odpovědnost za aplikaci tohoto produktu bez naší kontroly. 

 


