
DANE TECHNICZNE: ZASTOSOWANIE

ROZCIEŃCZANIE % OBJĘTOŚCI
I warstwa - gotowy do użycia, 
II warstwa 50% wody

WYDAJNOŚĆ
I warstwa - 15 - 20 m2 / 1 L, 
II warstwa 40 - 50 m2 / 1 L

NARZĘDZIA
gąbka syntetyczna

TEMPERATURA NAKŁADANIA
5°C÷36°C (przy wilgotności względnej 75%)

CZAS SCHNIĘCIA POWIERZCHNI
2÷4 godzin (w temp. 20°C i przy wilgotności wzgl. 
75%)

CAŁKOWITY CZAS SCHNIĘCIA
20÷25 dni (w temp. 20°C i przy wilgotności wzgl. 75%)

PONOWNE NAKŁADANIE
po 24 godzinach (w temp. 20°C i przy 
wilgotności wzgl. 75%)

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
wodą

PODKŁAD
TRAVERTINO ROMANO firmy OIKOS

BARWA
biały + kolory ze wzornika

PODSUMOWANIE

Oczyścić powierzchnię, usunąć ewentualne miejsca 
słabo związane z podłożem. Podłoża nowe muszą być 
odpowiednio wysuszone i wysezonowane. 
W przypadku podłoży osypujących się zastosować 
środek gruntujący ISOLANTE CONSOLIDANTE firmy 
OIKOS zaś na tynki nowe i wcześniej malowane - 
wyrównujący chłonność środek gruntujący FONDO 
UNIFORMANTE firmy OIKOS i odczekać ok 12 godzin 
do wyschnięcia. Szpachlą ze stali nierdzewnej nałożyć, 
w zależności od potrzeby, jedną lub dwie warstwy 
masy RASATURA ALLA CALCE firmy OIKOS. Odczekać 
co najmniej 24 godziny przed nakładaniem warstwy 
wykończeniowej.

Tynkowaną powierzchnię chronić przed deszczem 
przez pierwsze 24÷48 godzin.

Całość prac należy wykonać zgodnie z podanymi 
wskazówkami.

     



F i n i t u r a



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Travertino Romano Finitura jest półprzezroczystą farbą opracowaną specjalnie 
do barwienia Travertino, który z natury jest biały. Stosując odpowiedni TONER, 
można uzyskać wszystkie kolory ze wzornika. Część bogatej gamy kolorystycznej 
wzornika nawiązuje do tradycji starożytnego Rzymu, część została dodana, by 
nadać produktowi charakter bardziej współczesny, a jednocześnie nawiązujący do 
przeszłości. Finitura pozwala wykonawcy (określanego dawniej słowem Pictor 
malarz, dekorator) odcienie, które podkreślają żyłkowania podobne do 
występujących w naturalnym kamieniu. Uzyskana dzięki niej powierzchnia jest 
paroprzepuszczalna, wodoszczelna, odporna na działanie czynników 
atmosferycznych oraz na rozwój pleśni i glonów.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Za pomocą gabki nałożyć warstwę gotowego do użycia, niezabarwionego 
TRAVERTINO ROMANO FINITURA. Produkt należy wcierać tylko na gładkie 
powierzchnie, uważając na to, aby nie impregnować charakterystycznych żyłkowań 
powstałych przy nakładaniu TRAVERTINO ROMANO. Odczekać do całkowitego 
wyschnięcia i przystąpić do nakładania drugiej warstwy TRAVERTINO ROMANO 
FINITURA w wybranym kolorze i rozcieńczonej z 50 % wody. Produkt należy 
starannie wcierać gąbką w powstałe żyłkowania do uzyskania oczekiwanego 
efektu. Powierzchnie mniej chłonne (gładkie, pokryte wcześniej TRAVERTINO 
ROMANO FINITURA) będą jaśniejsze, natomiast charakterystyczne dla Travertynu 
żyłkowania, bardziej chłonne bedą ciemniejsze.


