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KARTA TECHNICZNA           

      COSMIC

Parametry:

    Farba na bazie żywicy akrylowej do dekoracji wnętrz, charakteryzująca się luminescencją i 
trójwymiarowym efektem kolorystycznym przypominającym galaktykę. Dzięki zastosowaniu cząstek 
microsfery szklanej jesteśmy w stanie stworzyć unikalne efekty.

WYDAJNOŚĆ: 8-10M2/1KG

NAKŁADANIE: PĘDZEL

ILOŚĆ WARSTW: 1

KOLORY: WEDŁUG WZORNIKA

CZAS SCHNIĘCIA: OD 30MIN DO 5 GODZ

Cechy produktu:

Cosmic występuje w 7 wzorach kolorystycznych, ich połączenie tworzy niebanalny efekt dekoracyjny, 
zestaw składa się z podkładu oraz 2 pojemników z wybranymi kolorami.

                            P.P.H.U. "TRAWERTYN" TECHNIKA WYKOŃCZEŃ BUDOWLANYCH, MARCIN TASARZ  

                            ŁOBODNO , PRUSA 12 , 42-125 KAMYK  Tel. 500178689 343101325



Strona 2 z 3

Warunki wykonywania prac:

 Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Do 
wykonywania dekoracji  należy przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i elementów betonowych. 
Podłoża pod produkt powinny być trwałe, sztywne, nie odkształcające się.

Przygotowanie podłoża:

 Podłoża muszą być oczyszczone i odpowiednio przygotowane zgodnie ze sztuką budowlaną. Na chłonne podłoża 
należy zastosować FixGrunt koncentrat w rozcieńczeniu 1:4 lub 1:5 w zależności od chłonności. Na tak 
przygotowane podłoże aplikujemy Podkład, załączony w zestawie z dekoracją, do uzyskania jednolitej barwy 
podłoża.

Przygotowanie produktu:

 Produkt gotowy do stosowania.  W razie potrzeby rozcieńczyć wodą do wymaganej konsystencji . Uwaga - dodanie 
zbyt dużej ilości wody może spowodować ściekanie dekoracji ze ściany oraz różnicę koloru. Przed przystąpieniem do 
dekorowania powierzchni zaleca się wszystkie opakowania zlać do jednego pojemnika i dokładnie wymieszać w celu 
uniknięcia możliwości różnic kolorystycznych między opakowaniami, dotyczy to barwionych wersji dekoracji.

Sposób użycia:

 Farbę nanosimy małymi fragmentami, aby po nałożeniu mieć czas na ułożenie pożądanego wzoru . Do nakładania 
najlepiej użyć dedykowanego pędzla dekoratorskiego firmy Travertyn  Decorative. Zaleca się  obejrzenie filmu 
instruktażowego https://www.youtube.com/watch?v=Kv3yy0MKwBc

Uwagi wykonawcze:

 Po zakończeniu prac pomieszczenie wentylować do całkowitego ustania zapachu. Narzędzia myć wodą.

Uwaga: nie dopuszczalne jest wykonanie większej ilości metrów kwadratowych niż określa to karta 
techniczna ponieważ zwiększy to ryzyko odpadania kulek szklanych.
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Przechowywanie: 

Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w 
miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i 
otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°. Nie podlega 
przepisom ADR.

Data utworzenia 01.09.2017 Łobodno
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