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ТЕХНІЧНА КАРТА 

ТИП 
Travertino in Polvere використовується як оздоблюючий матеріал в інтер'єрі і в 
екстер'єрі на усіх типах поверхні 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Інтер'єр і екстер'єр. 

ЕФЕКТ МАТЕРІАЛУ 
Дозволяє добитися ефекту натуральних кам'яних стін.  
Можлива різна техніка нанесення для досягнення різних ефектів. 

ВЛАСТИВОСТІ 
Характеризується високим рівнем повітропроникності, маючи при цьому 
високий рівень стійкості до лугів і грибків (плісняви). 

УМОВИ НАНЕСЕННЯ 
Температура: +5 - +35°С  
Вологість: не більше 80 % 

ІНСТРУМЕНТ 
НАНЕСЕННЯ 

Шпатель з нержавіючої сталі. 

РОЗВЕДЕННЯ Розведення до 30 % водою. 

ВИТРАТИ МАТЕРІАЛУ 1,0-2,0 кг/м2 

ЩІЛЬНІСТЬ 1,95 \- 0,3 

ОЧИЩЕННЯ 
ІНСТРУМЕНТУ 

Водою. 

ВИСИХАННЯ 4 г на відлипання, повне 24 г. 

СКЛАД 
Відбірний мармуровий порошок, вапно і добавки, які дозволяють легко 
працювати з матеріалом. Має найвищий ступінь адгезії до основи поверхні. 

РЕАКЦІЯ НА ВОГОНЬ Негативна, якщо матеріал наноситься на незаймисті основи. 

КОЛІР БАЗИ Naturale (натуральний), Gialla (легкий беж) 

ТОНУВАННЯ Сухими барвниками 

УПАКОВКА 15 кг 

НАНЕСЕННЯ 

Суху і чисту поверхню стін покрити кварц грунтом Fondo Dolomiti або Fondo 
Dolomiti Ruvido і дати просохнути впродовж 6-8 годин. Після чого, необхідно 
нанести один шар Travertino in Polvere шпателем з нержавіючої сталі, 
намагаючись не допускати повторів. Дати висохнути близько 16 годин перед 
нанесенням другого шару. Після нанесення другого шару під час висихання 
необхідно пройтися по поверхні горизонтальними рухами шпателем з 
нержавіючої сталі (чи теркою з нержавіючої сталі) так, щоб створити 
«прориви», не згладжуючи (чи трамбуючи) поверхню, щоб надати особливу 
текстуру цьому покриттю. 



ОХОРОНА ПРАЦІ І 
НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

У матеріалі відсутні шкідливі речовини, пігменти або інші компоненти, що 
містять важкі метали, такі як хром або свинець. Крім того, в матеріалі немає 
ароматизованих і хлорованих розчинників. 
Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Матеріал не 
горючий і за умови його правильної технічної експлуатації є нетоксичною, 
нешкідливою речовиною.  
У разі попадання в очі, ретельно промити водою.  
Рекомендується дотримання звичайних запобіжних заходів, передбачених 
для роботи із матеріалами на водній основі.  
При зберіганні, переміщенні і транспортуванні не потрібно дотримання 
особливих умов. 

ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ 
Не менше 2 років в закритій упаковці при температурі від +2°С до +36°С.  
Морозостійкий в нерозбавленому стані. 

 

 

 

 

 

 


