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Z  H I S TO R I E : 
 

V dobách antického Říma se těžil tvrdý vápenný Travertin z pahorků na sever a východ od Říma. Tento pevný a odolný 
materiál se používal při stavbách monumentálních objektů. Jeho cenu zvyšovaly přírodní barevné odstíny, dané místem 
naleziště. Travertin je kámen středně odolný, dobře snáší zatížení a nepříznivé povětrnostní vlivy. Omezené zásoby tohoto 
přírodního materiálu a nákladná těžba vedly k hledání výrobku, který by jeho vzhled co nejvěrněji napodobil a zachoval jeho 
vlastnosti. Výsledkem je výrobek TRAVERTINO ROMANO firmy OIKOS. 
 
C H A R A K T E R I S T I K A: 
 

TRAVERTINO ROMANO je moderní výrobek, který dokonale napodobuje vzhled lámaného kamene. Spojuje přírodní vzhled 
s elegancí zpracování. Umožňuje vytvářet nádherné efekty v nejrůznějších odstínech Travertina, s granulací pískovce, 
lávového kamene nebo v podobě stavebních kvádrů. Může být použit v nespočetných variacích: polotransparentní sametový 
vzhled, zlatavý efekt, intenzivní přírodní odstíny, kovové a perleťové reflexy.  
 
P O P I S   V Ý R O B K U : 
 

TRAVERTINO ROMANO firmy OIKOS® je speciální dekorativní omítka, která je připravena k použití pro exteriér a 
interiér. Produkt je složen z vybraných mramorových zrn, písku a vyzrálé vápenné mazaniny. 
Materiál se dodává v podobě homogenní pasty, která se velmi snadno aplikuje a umožňuje vytvořit povrch, který imituje 
strukturu přírodního kamene. 
Složení výrobku zajišťuje jeho dokonalou přilnavost na jakýkoliv typ podkladu na venkovních nebo vnitřních stěnách.  
TRAVERTINO ROMANO vykazuje vynikající uživatelské vlastnosti, jako je paropropustnost, voděodolnost, odolnost proti 
plísním a ochrana povrchu před nepříznivými povětrnostními vlivy. 
 

- mnohostrannost použití  (historické i moderní objekty) 
- snadná reprodukce vzhledu přírodního kamene 
- vysoká odolnost, vodoodpudivost, paropropustnost 
- pro exteriér a interiér 

 
 
 
Z P Ů S O B   A P L I K A C E : 
 

Ze starých již dříve natíraných stěn oškrábeme staré nesoudržné nátěry, odstraníme případné odlupující se části a provedeme 
vyspravení povrchu. Nové stěny musí být řádně vyzrálé a suché, zbavené případného prachu a nečistot. Na připravený podklad 
naneseme penetraci BLANKOR nebo NEOKRYLL firmy OIKOS®. 
 
Upozornění : Zjistíme-li po otevření balení TRAVERTINA ROMANA, že na povrchu je voda, je tuto nutné odlít. Následně 
promícháme materiál špachtlí. V žádném případě nesmí být materiál míchán v míchacím zařízení nebo za pomoci vrtačky. 
 

TRAVERTINO ROMANO naneseme na povrch za použití nerezového hladítka firmy OIKOS®  , přičemž vrstva materiálu by 
měla být přibližně 1,5 – 2,0 mm. Následně pokračujeme ve vytváření nepravidelné struktury (prohlubně a stříšky), např. za 
použití kartáče MILLE RIGHE (art. 133). 
Jakmile povrch začne zasychat a nelepí na dotek, vyhlazujeme jej nerezovým hladítkem, čímž zmenšujeme prohlubně a 
vytváříme strukturu Travertina.  
 
Abychom docílili efekt kamenných bloků, vytvoříme drážky v povrchu TRAVERTINA ROMANA použitím hrany malé 
špachtle (art. 111 firmy OIKOS), případně jiného vhodného nástroje.  
 
Před aplikací finitur necháme schnout 24 hodin. 
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TRAVERTINO ROMANO přírodní povrch 
K ochraně a udržení přírodního vzhledu TRAVERTINA, aplikujeme štětcem 1 nátěr neředěné FINITURY po celé ploše včetně 
prohlubní. 
 
TRAVERTINO s barevným povrchem 
Aplikujeme houbou případně štětcem 1 nátěr neředěné FINITURY, dáváme pozor, abychom barvu rozetřeli pouze po hladkých 
plochách a nedovolili výrobku se dostat do prohlubní. 
 
Počkáme dokud nátěr FINITURY nezaschne (cca 2 hod.) a pokračujeme s aplikací  2. vrstvy  FINITURY probarvené do 
požadovaného odstínu a zředěné maximálně 50 % vody. Nakonec za pomocí houby odstraníme přebytečnou nevsáknutou 
FINITURU, která díky rozdílné schopnosti absorpce plochých míst a více porézních prohlubní vytváří konečný efekt, kde se 
střídají světlejší a tmavší místa.   
 
TONER pro Finituru 
Abychom dosáhli jednoho z barevných odstínů ( Acquabianca, Tivoli, Avana, Dorato, Toscano, Striato, Anticato,  
Biancospino ) smícháme 100 ml příslušného TONERU s 1 l neředěné FINITURY.   
 
T O X I K O L O G I C K É   Ú D A J E : 
 

Výrobek neobsahuje žádné škodlivé látky, pigmenty nebo složky obsahující těžké kovy jako chrom a olovo. Neobsahuje 
těkavá organická rozpouštědla, aromatické uhlovodíky nebo chloridy. Nehrozí nebezpečná polymerizace. Výrobek je 
nehořlavý, pro skladování, manipulaci a transport není zapotřebí žádných speciálních opatření. Podrobné informace naleznete 
v bezpečnostním listu tohoto výrobku. Výrobek je označen Xi dráždivý, R41. Odpad likvidujeme ve sběrnách nebo na 
skládkách nebezpečného odpadu. Pokud je dodržen správný postup při zpracování a základní hygienické a bezpečnostní 
předpisy, nemá tento výrobek škodlivý vliv na zdraví.  
První pomoc:  při nevolnosti zabezpečit přísun čerstvého vzduchu. Při styku s pokožkou důkladně omýt vodou a mýdlem, pak 
ošetřit reparačním krémem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchnout velkým množstvím pitné vody. Při přetrvávajících 
potížích vyhledat lékařskou pomoc.  
 
B A L E N Í : 
 

TRAVERTINO ROMANO : 5 kg, 20 kg 
FINITURA :  0,5 , 1 , 4 litrů 
TONER :  0,1 litrů 
 
T E CH N I C K É   Ú D A J E   P R O   A P L I K A C I : 
 

Barva :  bílá 
Ředění :  připraveno k použití 
Vydatnost :  2 kg/m2 

Nářadí :  nerezové hladítko střední , malá špachtle, kartáč MILLE RIGHE firmy OIKOS® 

Penetrace : NEOKRYLL, BLANKOR firmy OIKOS® 
Ochranné přípravky : TRAVERTINO ROMANO FINITURA firmy OIKOS® 
Teplota při aplikaci :  od +10°C do +36°C (při relativní vlhkosti nepřesahující  80%) 
Doba schnutí – na dotek :  2 - 4 hodiny (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%) 
Doba schnutí – na omytí :  30 dní (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%) 
Doba schnutí – kompletní :  20 – 25 dní (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%) 
Doba schnutí – mezi vrstvami :  24 hodin (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%) 
Čištění nářadí :  vodou 
Upozornění :  Povrch chraňte před deštěm 48 – 72 hodin po aplikaci  
 
TRAVERTINO ROMANO firmy OIKOS®  zabraňuje tvorbě plísní a růstu bakterií. 
Je bez zápachu, netoxický, nehořlavý a šetrný k životnímu prostředí. 
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