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POPIS VÝROBKU:
TRAVERTINO ROMANO DESIGN je speciální dekorativní probarvená omítka v exklusivní úpravě pro interiérové
povrchy. Přináší nové možnosti ztvárnění struktury a vizuální podoby přírodního kamene. Nechává se inspirovat půvabem
struktury kamene a vytváří moderní a neobyčejně působivé barevné varianty. Výrobek je dostupný v sytých odstínech: černá,
červená, béžová, šedá, žlutá a přírodní/bílá, s možností dalších barevných povrchových úprav.
TRAVERTINO ROMANO DESIGN díky svému složení z vybraných mramorových zrn, písku a vyzrálé vápenné mazaniny
prokazuje vynikající vlastnosti, jako je velmi vysoká mechanická odolnost, vysoká paropropustnost a voděodolnost.
Dodává se v podobě homogenní pasty, která se snadno aplikuje a umožňuje jednoduchým způsobem vytvořit povrch imitující
strukturu přírodního kamene a další efekty (beton atd). Složení výrobku zajišťuje jeho dokonalou přilnavost k podkladu. Je bez
zápachu, nehořlavé a šetrné k životnímu prostředí.

P Ř Í P R A V A P O V R CH U :
Povrch musí být zcela suchý a vyzrálý. Nové omítky by měly být vyzrálé nejméně 30 dní tak, aby dovolily kompletní vyzrání
materiálu. Očistíme povrch, na který budeme materiál nanášet, odstraníme odlupující se části z povrchu. Na staré a sprašující
povrchy použijeme penetraci CRILUX firmy Oikos. Na všechny ostatní typy povrchů použijeme penetraci IL PRIMER firmy
Oikos tak, abychom zajistili sjednocení povrchu.

ZPŮSOB APLIKACE:
TRAVERTINO ROMANO DESIGN : materiál naneseme pomocí nerezového hladítka firmy Oikos (art.113), přičemž síla
vrstvy by měla být přibližně 1,5 – 2,0 mm. Následně pokračujeme ve vytváření nepravidelné struktury pomocí kartáče Mille
Righe (art.133 ). Kartáčem vytváříme nepravidelné žilkování a nerovnoměrné prohlubně.
Jakmile začne materiál povrchově zasychat, vyhlazujeme jej nerezovým hladítkem, čímž zmenšujeme prohlubně a vytváříme
strukturu travertina. Než je povrch zcela suchý, znovu opakujeme vyhlazování povrchu. Působíme větším tlakem, až je povrch
hladký, přičemž nepravidelné žilkování a prohlubně zůstávají zachovány a vytváří imitaci kamene.
K dosažení efektu kamenných bloků vytvoříme drážky v povrchu materiálu TRAVERTINO ROMANO DESIGN použitím
hrany malé špachtle (art.111 firmy OIKOS), případně jiného vhodného nástroje.
D O K O N Č E N Í , O CH R A N A :
TRAVERTINO ROMANO DESIGN (černá, červená, béžová, šedá, žlutá):
Nepožadují se další konečné povrchové úpravy.
V případě požadavku voděodolnosti povrchu aplikujeme nátěr BETONCRYLL IDROREPELENTE.
TRAVERTINO ROMANO DESIGN přírodní/bílá:
K ochraně povrchu a zvýšení voděodolnosti povrchu aplikujeme jeden nátěr nebarvené FINITURY TRAVERTINO
ROMANO.

TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE:
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.
Upozornění: Vyvarujte se déle trvajícího kontaktu materiálu s kůží. 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. Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu tohoto výrobku.
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T E CH N I C K É Ú D A J E P R O A P L I K A C I :
Ředění : připraveno k použití
Vydatnost : 2 kg/m2
Aplikační nářadí: nerezové hladítko střední, malá špachtle, kartáč Mille Righe (art. 113, art. 133 a 111) firmy Oikos
Penetrace: CRILUX, IL PRIMER firmy Oikos
Ochranné přípravky: TRAVERTINO ROMANO FINITURA firmy Oikos (pouze pro odstín přírodní/bílá)
BETONCRYLL IDROREPELENTE firmy Oikos ( pro odstíny černá, červená, béžová, šedá, žlutá )
Teplota při aplikaci: od +10°C do +36°C (při relativní vlhkosti nepřesahující 80%)
Doba schnutí - na dotek: 2 - 4 h (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 h (při teplotě +20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%)
Čištění nářadí: vodou
Upozornění: Chraňte povrch před kontaktem s vodou 48-72 hodin po aplikaci.
Výrobek není vhodné promíchávat na míchacím zařízení, dochází ke zvýšení viskozity. Promíchejte opatrně ručně.

T E CH N I C K É Ú D A J E V Ý R O B K U :
Složení: písek, vybraná mramorová zrna, vyzrálá vápenná mazanina
Specifická hmotnost: 1,65 kg/l +/- 3%
Velikost zrna: max.0,8 mm
Struktura: Travertino
PH: 12,5 -13,5
Viskozita: pastovitá
Skladovací teplota: +2°C - +36°C. Chraňte před mrazem.
Paropropustnost Sd: (UNI EN ISO 7783-2): vysoká, Sd=0,010 m, µ = 3,28
Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/CE: Třída: A/l; VOC: 8 g/l (max); Limit I (od
1.1.2007): 300 g/l, Limit II (od 1.1.2010): 200 g/l
Barva: bílá + 5 barevných variant
Balení: 5 kg a 20 kg
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