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KARTA TECHNICZNA          

 TRAVERTO LIGHT                  

Parametry:

   Nowoczesny produkt dekoracyjny do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się unikalnym, 
wizualnym efektem imitującym połyskliwy piasek. To materiał wysokiej jakości, Określa go bogata 
dostępność kolorów, Dekorację Traverto Light Cechuję prostota aplikacji oraz wysoka odporność 
na zabrudzenia, dodatkowo dekoracja nadaje się do zmywania zabrudzeń oraz szorowania.

WYDAJNOŚĆ: 7-10 M2 Z 1 KG

NAKŁADANIE: PĘDZEL 

ILOŚĆ WARSTW: 1

KOLORY:WEDŁUG WZORNIKA

CZAS SCHNIĘCIA:OD 30MIN DO 5 
GODZ

Cechy produktu: 

Traverto Light to farba dekoracyjna, stworzona w innowacyjnej technologii. Umożliwia tworzenie różnych efektów, 
które zdecydowanie różnią się od dotychczasowych dekoracji perłowych, ponieważ uwydatniają wyraźną poświatę 
nawet na dolnej, zazwyczaj słabo  oświetlonej części powierzchni ścian, dodatkowo dzięki jej zastosowaniu 
uzyskujemy delikatny efekt zamszu. Kolejną jej zaletą jest to, że nie musi być barwiona tak jak inne farby. Ponadto 
charakteryzuje się wysoką odpornością na szorowanie, co sprawia że idealnie nadaje się do wszelkiego rodzaju 
pomieszczeń o wysokim stopniu narażenia na  zabrudzenie.
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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 nakładamy 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. Przed przystąpieniem do dekorowania 
powierzchni zaleca się wszystkie opakowanie 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. 

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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