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ELITE TRAVERTINO
STRUKTURALNY TYNK DEKORACYJNY DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
ELITE TRAVERTINO jest produktem na bazie wapna
gaszonego, proszków marmurowych, spoiw hydraulicznych,
pigmentów nieorganicznych oraz różnych dodatków, które
nadają następujące cechy: DOSKONAŁA WYTRZYMAŁOŚĆ
NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNO-FIZYCZNE,
DOBRA
PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ,
WYSOKA
ODPORNOŚĆ NA PROMIENIE UV, BAKTERIE, PLEŚŃ.

ZASTOSOWANIE
ELITE TRAVERTINO jest idealnie nadającym się produktem
do otrzymania wykończeń o cennych walorach dekoracyjnych i
estetycznych, zarówno o charakterze antycznym jak i
współczesnym. Pozwala na otrzymanie takiej samej estetyki
różnorodnych przeżyleń co naturalny kamień. ELITE
TRAVERTINO może byc stosowany do tynków na bazie spoiw
hydraulicznych, farbach i powłokach mineralnych przy
założeniu, że będą suche i z dobrą przyczepnością.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
WAGA WŁAŚCIWA PRODUKTU PO ROZMIESZANIU:
1,72 - 1,74 kg/I.
WYDAJNOŚĆ:
1.2- 1.5 kg/m2.
WYKOŃCZENIE I WYGLĄD:
Matowy-półpołysk, powierzchnia z dekoracyjnymi porami,
efektowny wygląd marmuru antycznego.
DOSTĘPNA GRANULACJA:
Drobne ziarno - fine (cod.126A)
Średnie ziarno - medium (cod.126B).

UŻYTKOWANIE
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
STARE POWIERZCHNIE: ściany należy oczyścić z
wszelkiego rodzaju zabrudzeń, odpadających elementów oraz
wyrównać większe ubytki.
Przed użyciem masy ELITE TRAVERTINO zaleca się
zastosowanie
jednej
warstwy
materiału
PRIMER
UNIFORMANTE A.S. odpowiednio rozcieńczonego w wodzie.
TYNKI ZEWNĘTRZNE (po conajmniej 28 dniach): nakładać
ELITE TRAVERTINO bezpośrednio na powierzchnię.
NOWE TYNKI WEWNĘTRZNE: przed nałożeniem pierwszej
warstwy materiału należy użyć farby gruntującej Grund HEX
lub Fondo Damascato aby ujednolicić chłonność ściany jak
również poprawić jej przyczepność.

APLIKACJA:
Wymieszać prosze ELITE TRAVERTINO z odpowiednią
ilością wody aż do uzyskania odpowiednio jednolitej
konsystencji. Ilość wody od 6-7 litrów dozujemy oceniając
gęstość powstałej masy w zależności od potrzeby.
WERSJA
JEDNOWARSTWOWA:
Nakładamy
masę
trawertynu pacą na jedną nieco grubszą warstwę starając się
utrzymać jednolitą grubość całej powierzchni. Jeszcze kiedy
produkt jest mokry należy odpowiednią pacą trawiastą do
trawertynu wyklepać pożądany wzór, który po podeschnięciu
materiału wygładzamy delikatnie w kierunku linii wzoru. Gdy
produkt zaczyna podsychać przystępujemy do „wypalania”
powierzchni.
WERSJA DWUWARSTWOWA: Pierwszą warstwę nakładamy
pacą na grubość ziarna unikając powstawania efektu
„grzebienia”. Po 6-8 godzinach można przystąpić do nałożenia
drugiej warstwy. Kilka minut po nałożeniu przystępujemy do
wydrapywania wzoru krawędzią pacy w przeciwnym kierunku
niż aplikowaliśmy masę. Następnie przed całkowitym
wyschnięciem wygładzamy całą powierzchnię uzyskując w ten
sposób półmatowy efekt. Możliwe jest też podbarwienie
powłoką Le Velature. Farba ta również pełni rolę
zabezpieczenia produktu.
PROPORCJE MIESZANIA:
Wymieszać 18 kg proszku ELITE TRAVERTINO z ok. 6-7
litrami wody uzyskując odpowiednią konsystencję masy.
SUSZENIE W 20°C I 65% W.P.:
Na dotyk 60-90 minut, całkowicie po 24 godzinach w 20°C.
CZAS POMIĘDZY WARSTWAMI:
Czas potrzebny do położenia kolejnej warstwy to 8-10 godz.
WARUNKI OTOCZENIA:
Nie nakładać materiału w temperaturze niższej +10°C lub
wyższej niż +25° jeśli spodziewany jest deszcz, silny wiatr lub
bardzo duże słońce.
UWAGI:
Do zastosowań zewnętrznych konieczne jest zabezpieczenie
wodoodpornym produktem siloksanowym po ok. 7 dniach.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Zaraz po skończeniu nakładania.
KONFEKCJA: 18 kg.
KOLORYSTYKA: kolory bazowe: kremowy i biały. Kolory
katalogowe.
PRZECHOWYWANIE I ZABEZPIECZANIE:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w
suchym miejscu. Nie przechowywać po rozrobieniu z wodą.

work in colors

UWAGA:
Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie naszej najlepszej
wiedzy naukowej i technicznej.
Di Donato SpA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uzyskane
podczas korzystania z tego produktu, ponieważ warunki i sposoby
zastosowania są różne i nie są kontrolowane przez naszą firmę.
Wskazane jest wcześniejsze sprawdzenie użyteczności produktu w pożądanym
miejscu

