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MAGICTOUCH TECHNICKÉ INFORMACE 
 

Obchodní značka: MagicTouch, MagicTouch Pearl, MagicTouch Gold 
 

Materiál: Vysoce odolná interiérová a fasádní exklusivní dekorativní špachtlovací hmota se sametovým 
povrchem s efekty kovu, perletě nebo zlata. 
Taktéž v daných odstínech pro autentický vzhled betonu, břidlice, kamene, hliníku, rezavého 
kovu a mnoha dalších. 
 

Použití: Pro použití v interiéru a na fasádě. K dekorativním úpravám ploch s vhodným podkladem nebo 
s původními disperzními nátěry. 
V interiéru: např. exkluzivní dekorace v obytných prostorách, stěny v koupelnách a wellness; stěny 
za kuchyňskými linkami; mechanicky namáhané stěny na chodbách; ostění krbů; odolné 
exklusivní stěny v obchodech a prodejních centrech; úpravy výstavních expozic apod. 
Na fasádě: k celoplošným designovým úpravám stěn domů; dekoracím špalet; náhrada 
barevných mozaik na soklech domů. 
 

Odstín: MagicTouch: tónován v 70 metalických odstínech dle vzorkovnice ZERO Lacksystem. 
MagicTouch Pearl: tónován dle vzorkovnice ZERO Color System 720 ve 180 odstínech. 
MagicTouch Gold: standardní tovární odstín 
 

Stupeň lesku: Mat až hedvábný mat 
 

Pojivo: 100% čistý akrylát s přísadami 
 

Specifická hmotnost: Cca. 1,8 +/- 0,2 g/cm3 
 

Vlastnosti: Vysoce otěruvzdorná a omyvatelná, vodoodpudivá, bez zápachu, šetrná k životnímu prostředí, 
paropropustná, odolná profesionálním čistícím a desinfekčním prostředkům, bez obsahu 
změkčovadel, lehce vyplňující (max. 2mm), vysoce odolná povětrnostním vlivům. 
 

Doba schnutí: Podle savosti podkladu a síly nanesené vrstvy. Proti prachu po cca. 30 min., po 4 – 6 hod. pevná 
na dotek (při cca. 20°C a 65% rel. vlhkosti vzduchu). 
 

Ředění: Vodou (V žádném případě neředit, připraveno k nanášení. Při naředění dojde ke změně odstínu 
a zničení charakteristických vlastností materiálu včetně odolnosti). 
 

Technika nanášení: 
 

Dle vybrané techniky. Nanášení pomocí nerezového hladítka nebo špachtle. 
 

Teplota při zpracování: Min. + 8 °C vzduch a podklad 
 

Spotřeba: Cca. 320 – 360 g/m2, záleží na stavu podkladu, vytvářeném efektu, stylu zpracování. Pro bližší 
určení se pro velké objekty doporučuje provést zkoušku spotřeby. 
 

Skladování: V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít. 
 

Čištění nářadí: Okamžitě po použití vodou a mýdlem 
 

Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, čistý a nosný bez uvolňujících se částic. 
Původní nosné nátěry disperzními barvami přetřít pomocí ZERO Haftgrund WP a celoplošně 
pomocí ZERO MagicTouch přešpachtlovat. 
Ostatní podklady připravit jako pro funkční nátěr disperzními barvami. 
Pro ideální zpracování u vyzrálých nových podkladů (štuku), sádrokartonu, sádrových či 
disperzních stěrek, hydroizolačních nátěrů a stěrek, dřevotřísky apod. použít jako vhodný 
podkladní kotevní můstek nátěr ZERO Haftgrund WP. 
Při aplikaci na nesavé podklady jako např. umakartová jádra apod. se doporučuje podklad 
odmastit a lehce přebrousit do matu a po důkladném očištění od prachu nanést základní kotevní 
nátěr s ZERO Aqua Isogrund nebo ZERO Allgrund (dle potřeby zakotvení podkladu). 
Při použití uvnitř sprchových či vanových koutů se doporučuje na provedený vyzrálý hydroizolační 
nátěr či stěrku (na disperzní bázi!) provést základní nátěr s ZERO Aqua Isogrund a po jeho vyzrání 
nanášet ZERO MagicTouch. 
Pro doporučení na konkrétní podklady a situace můžete využít poradenské linky ZERO 
+420 720 943 737. 
  

Skladba nátěru: Materiál před nanášení velmi dobře promíchat! Tuhé usazeniny na dně jsou charakteristické pro 
tento materiál. Rozmíchat nejlépe pomocí vrtačky s vrtulkou. 
ZERO MagicTouch: Na připravený podklad nanášet ZERO MagicTouch v nepravidelných místních 
terčích na celou předpokládanou plochu. Podle odstínu víceméně doplňovat tzv. „hluchá místa“ 
a ke konci plošným nebo bodovým uhlazováním.  
ZERO MagicTouch Pearl: Na připravený podklad nanést ZERO MagicTouch Pearl celoplošně pro 
obarvení podkladu. Nechat řádně vyschnout. Po té nanášet ZERO MagicTouch Pearl 
v nepravidelných místních terčích na celou předpokládanou plochu. Podle odstínu víceméně 
doplňovat tzv. „hluchá místa“ a ke konci plošným nebo bodovým uhlazováním. 
ZERO MagicTouch Gold: Na připravený podklad nanést ZERO MagicTouch Gold celoplošně pro 
obarvení podkladu. Nechat řádně vyschnout. Po té nanášet ZERO MagicTouch Gold 
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v nepravidelných místních terčích na celou předpokládanou plochu. Podle odstínu víceméně 
doplňovat tzv. „hluchá místa“ a ke konci plošným nebo bodovým uhlazováním. 
 

EU – mezní hodnoty 
pro obsah VOC:  
 

Kategorie: iWb-200 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 200 g/l VOC. 

Údržba a čištění: ZERO MagicTouch lze velmi snadno udržovat pomocí běžných neagresivních a neabrazivních 
domácích čistících prostředků a vody. K čištění používat jemný hadřík či houbu. Povrch po 
očištění otřít či opláchnout čistou vodou. 
 

Poznámka: Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a 
ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. 
Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu 
nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. 
 

 


