ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

Сух продукт на варова основа с ефект на травертин
TRAVERTINUS е суха декоративна мазилка на базата на
естествена вар и минерални съставки за вътрешно и
външно приложение. Има пореста структура, близка
до тази на естествения камък. Мазилката съчетава
отлична паропропускливост и възможност за
водоустойчивост. Постига зашеметяващия ефект на
древноримски мраморен

ОСНОВА:
Всяка подходяща за боядисване интериорна стена, изпълнена с гипсова мазилка или
шпакловка.
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:
При приготвянето на нови или стари боядисани стени, нанесете един слой от грунда ADIFIX,
разреден по указания начин. Оставете да изсъхне, а след това нанесете един слой от FONDO
UNIVERSALE, разреден с 20-30% вода.
ПРИГОТВЯНЕ НА ПРОДУКТА:
Разбъркайте Travertinus с приблизително 40-45% вода (около 7 л за 18 кг), като използвате
бормашина с бъркалка на ниска скорост. След като сте разбъркали внимателно продукта,
оставете материала да престои около 15 минути преди употреба.
НАНАСЯНЕ:
Нанесете с неръждаема стоманена маламашка равномерно първия слой
от TRAVERTINUS Р при дебелина от около 2 мм без да оставяте линии,
ръбове, високи участъци и т.н. След около 12 часа (в зависимост от
попиваемостта и влажността) нанесете втори пласт TRAVERTINUS по същия
начин и преди да изсъхне, минете с неръждаема стоманена шпакла
перпендикулярно на повърхността, като оформяте желаните драскотини.
На този етап може да създадете блоков ефект с шпакла или с дръжката на
четка и да оформите фугите, които желаете. Накрая минете с маламашка
през цялата повърхност, като оказвате силен натиск, за да сгъстите и
полирате покритието. В случай че нанесеният продукт започне да изсъхва,
може да намокрите стената, за да увеличите времето за работа.
Теразид ЕООД
София, гара Искър, ул. 5004 №5, тел.: 02/ 979 99 71, факс: 02/ 979 99 70, e-mail: office@adicolor.bg,
www.adicolor.bg

Интериор: TRAVERTINUS може да се остави така, както е, или да се защити и декорира с
прозрачна или оцветена боя VELÉ, разредена с 30-40% вода и нанесена с четка.
Екстериор: TRAVERTINUS ТРЯБВА да се защити с прозрачна или оцветена боя VELÉ, разредена
с 30-40% вода и нанесена с четка.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
разходна норма (2 слоя): тип F
1 килограм е достатъчен за 0,8 - 1.2 м2
тип M
1 килограм е достатъчен за 0.4 - 0.8 м2
време за съхнене при 25°C: ................. 4-5 часа – суха на допир
1 ден – напълно суха
Време за работа с продукта:................ 4 часа
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:
Не нанасяйте при температура на въздуха или повърхността под 5°C и над 28°C. В горещо
време или при повърхности с висока попиваемост се препоръчва намокрянето на стените
преди първия и втория пласт. При нанасяне на продукта на фасада е добре да покриете
стената или да я защитите от директно слънчево греене. При външно приложение
предпазвайте стените минимум 3 дни в случай на дъжд.
TRAVERTINUS съдържа естествени съставки, които придават на продукта цвят, затова е
възможно между отделните участъци да се появят леки оттенъци в тона.
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:
топла вода
Всяка информация, предоставена устно или писмено, е само за справка. Условията и възможностите за
използване може да се влияе от външни фактори извън нашия контрол и следователно е предоставена
добросъвестно, но без гаранция. Adicolor си запазва правото да променя всички данни и информация, без
предупреждение. Нашите специалисти са на разположение за по-подробна информация.
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