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Swahili 
Dekorativní architektonická stěrka pro interiéry, s krásnými kovovými vzory 
 
POPIS 
Swahili je dekorativní nátěr pro interiéry, vyrobený 

z metalických částic a přísad z křemene, které produkují 
vysoce vizuální efekty a vytvářejí jedinečnou hru světla a 
stínů.  

 
OBLAST POUŽITÍ  
Swahili umožňuje dosažení inovativních chromatických a 

hmatatelných efektů, které vytváří velmi pohodlné okolí v 
souladu s nejmodernějšími trendy interiérové dekorace. 
Swahili je snadno aplikovatelný produkt a umožňuje jak 

profesionálům, tak i soukromým dekoratérům snadno 
dosáhnout vysoce kvalitních efektů. 

 
VLASTNOSTI 
Pojivo: akrylový polymer na vodní bázi  
Hustota: 
Swahili Base Silver: 1,25 +/- 0,05 g/ml 
Swahili Base Gold: 1,25 +/- 0,05 g/ml 

 
Nanášení Swahili je snadné a praktické díky jeho aplikaci 
štětcem.  Všestrannost Swahili umožňuje jeho nanášení i na 

nedokonale hladké povrchy. 
Swahili umožňuje dosáhnout velkého množství efektů na 

míru, v závislosti na vkusu dekoratéra. 
 

ŘEDĚNÍ 
Swahili: řeďte nanejvýše 20% vody. 

 
UPOZORNĚNÍ  
Před použitím 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 zředěnou jednu vrstvu Decofixu (ochranný 

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

pigmentovaný nátěr na vodní bázi). 
Na suchou penetraci, naneste jednu vrstvu naředěného 
Novalux E v bílé barvě (omyvatelný nátěr) štětcem nebo 

válečkem s krátkým chlupem.  

Jakmile vrstva uschne, naneste druhou vrstvu naředěného 
Novalux E v bílé barvě štětcem nebo válečkem s krátkým 

chlupem.  
 
Standardní efekt: 
Na suchý povrch naneste jednu vrstvu neředěného Swahili 

štětcem typu spalter.  
Pracujte štětcem na ještě stále mokrém produktu, aby se 
odstranily veškeré nedostatky či množství produktu. 
Pro zvýšení estetického vzhledu nebo krycí schopnosti, je 
možné nanést druhou vrstvu Swahili, zředěný s maximálně 

20% vody za použití štětce typu spalter. 
Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na druhu podkladu, jeho 
míry absorpce a okolních podmínkách. 
 
Shantung efekt: 

Pro docílení více rovnoměrného estetického efektu, 
doporučujeme použít Novalux E, pigmentovaný do stejné 
barvy jako Swahili.  
Na suchý povrch, naneste jednu vrstvu Swahili, naředěného 

15-20% vody, válečkem se středním chlupem, s použitím 
trochu většího množství materiálu.  
Zapracujte do stále vlhkého povrchu s “hladítkem pro efekty 
Shantung a Tartan”, a postupujte z horní do dolní části 
povrchu. 
Na suchý povrch, naneste druhou vrstvu Swahili, 

naředěného 15-20% vody, válečkem se středním chlupem 
Zapracujte do stále vlhkého povrchu s “hladítkem pro efekty 
Shantung a Tartan”, a postupujte z horní do dolní části 
povrchu. 
Podle požadavků na místě nebo v případě světlých odstínů / 
Swahili Base Gold, doporučuje se nanést o vrstvu navíc 
Swahili, naředěného 15-20% vody, válečkem s krátkým 

chlupem. 
Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na druhu podkladu, jeho 
míry absorpce a okolních podmínkách. 
 
 
Tartan efekt: 

Pro docílení více rovnoměrného estetického efektu, 
doporučujeme použít Novalux E, pigmentovaný do stejné 
barvy jako Swahili.  
Na suchý povrch, naneste jednu vrstvu Swahili, naředěného 

15-20% vody, válečkem se středním chlupem, s použitím 
trochu většího množství materiálu.  
Zapracujte do stále vlhkého povrchu s “hladítkem pro efekty 
Shantung a Tartan”, a postupujte z horní do dolní části 
povrchu. 
Na suchý povrch, naneste druhou vrstvu Swahili, 

naředěného 15-20% vody, válečkem se středním chlupem 
Zapracujte do stále vlhkého povrchu s “hladítkem pro efekty 
Shantung a Tartan”, a postupujte z horní do dolní části 
povrchu. 
Podle požadavků na místě nebo v případě světlých odstínů / 
Swahili Base Gold, doporučuje se nanést o vrstvu navíc 
Swahili, naředěného 15-20% vody, válečkem s krátkým 

chlupem. 
Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na druhu podkladu, jeho 
míry absorpce a okolních podmínkách. 
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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 + 10°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. 
 

 
ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ  
S vodou, ihned po použití.  

 
SPOTŘEBA 
Swahili: 6-7 m2/l, ve dvou vrstvách, dle typu povrchu a jeho 

míry vstřebávání. Je vždy vhodné provést předběžné testy 
na daném místě za účelem zjištění správné vydatnosti 
produktu, než se pustíte do projektu. 
 
BARVY 
Base Silver, Base Gold a Swahili barevná kolekce. 

 

BALENÍ 
Balené po 1l a 5l. 
 

DATUM SPOTŘEBY 
Balený produkt je zaručen po dobu 24 měsíců, je-li uložen v 
původním uzavřeném obalu a při přiměřených teplotách. 

 
BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY 
Směrnice EU 2004/42/CE 
 
Výrobek nevyžaduje označení podle aktuálních právních 
předpisů. Používejte výrobky dle pravidel bezpečnosti a 
hygienických postupů. Nevyprazdňujte zbytky do kanalizace, 
vodních toků a na zem. Po použití nevyhazujte obal, nechte 
zbytky úplně vyschnout a zacházejte s nimi, jako se 
zvláštním odpadem. 
Udržujte výrobek mimo dosah dětí. V případě požití výrobků, 
ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte mu plechovku 
nebo etiketu výrobku.  
Další informace naleznete v bezpečnostním listu. 
 
N.B. – NOVACOLOR zaručuje, že informace uvedené v tomto 
technickém listu se zakládají na svých nejlepších technických a 
vědeckých zkušenostech a znalostech; avšak nenese žádnou 
odpovědnost za dosažené výsledky, následující jejich využití, 
protože podmínky použití jsou mimo jeho kontrolní kapacity. 
Doporučuje se vždy zkontrolovat, zda je výrobek přizpůsobený 
konkrétnímu případu. Tento list nahrazuje všechny předchozí listy. 
 
 
 
 
 

 
 

 


