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KARTA TECHNICZNA

1. Identyfikacja produktu:

Nazwa handlowa: TRAVERTINO
Zastosowanie:  tynk dekoracyjny do wnętrz i na zewnątrz 
2. Opis produktu:

TRAVERTINO   -  to  grubowarstwowa  powłoka  dekoracyjna  do  ścian  wewnętrznych  i 
zewnętrznych oparta na wapnie gaszonym i granulacie marmurowym.  Produkt   jest   gotowy   do 
aplikacji    bezpośrednio    po    otwarciu    opakowania  i  nie  wymaga  dodawania  wody. 
Charakteryzuje się doskonałą paroprzepuszczalnością  i  odpornością  mechaniczną na uderzenia. 
Dzięki zawartości wapna utrudnia rozwój pleśni.
3. Charakterystyka fizyko-chemiczna oraz dane techniczne:

PH  - b.d
Konsystencja: gęsta masa  
Typowa aplikacja: 1-2 warstwy 
Rozpuszczalnik: woda 
Zalecana temperatura otoczenia podczas aplikacji: min. 5°C max. 40°C 
Średnia dopuszczalna wilgotność powietrza podczas aplikacji: <60% 
Temperatura powierzchni na której przeprowadzana będzie aplikacja : min. 5°C max. 35°C  
Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania 
Aplikacja: paca stalowa
                            
Wydajność: ok.2kg /m2  
Podkład:  FONDO PER DECORATIVI RUDIVO 
Przechowywanie: minimum 12 miesięcy w temperaturze poniżej  25°C 
Czyszczenie narzędzi: wodą, niezwłocznie po zakończeniu pracy 
Dostępne opakowania:  20kg 

4. Opis sposobu stosowania:

Przygotowanie produktu: 

Produkt jest gotowy do użycia bezpośrednio po otwarciu opakowania. 
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Przygotowanie powierzchni: 

Powierzchnia musi być sucha i gładka. Jeżeli to konieczne, należy usunąć luźne fragmenty i ja 
wyrównać.  Następnie  należy   całą  powierzchnię  pokryć  podkładem  z  piaskiem  kwarcowym 
FONDO PER  DECORATIVI RUDIVO rozcieńczonym o 20-30% wodą za pomocą pędzla lub 
wałka.

Nakładanie: 

Do nakładania produktu używaj stalowej pacy. W zależności od żądanego wzoru należy nałożyć 
jedną lub dwie warstwy produktu a następnie za pomocą odpowiednich narzędzi tworzyć wzór. W 
celu  uzyskania  dokładniejszych  informacji  odnośnie  metod  tworzenia  wzorów  i  barwienia 
zapraszamy na naszą stronę www.modern-decor.pl.

5. Ochrona środowiska i bezpieczeństwo stosowania:

W   trakcie   używania   produktu   powinny   być   stosowane   standardowe   metody   ochrony 
przed  substancjami chemicznymi i preparatami zawierającymi wapno gaszone.

Karta Charakterystyki MSDS jest dostępna na żądanie.
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