Tynk TRAWERTYN to unikalne pokrycie dekoracyjne stworzone na bazie naturalnych spoiw
wapiennych, pyłu marmurowego. Nadaje powierzchni efekt dekoracyjny podobny do przeciętego
trawertynu z widocznymi elementami imitującymi jego wewnętrzną strukturę w formie naturalnych
ubytkow i wżerow. Jako jedyny z tynkow dekoracyjnych występuje w formie sypkiej i gotowych
naturalnych kolorach.
SPOSÓB UżYCIA: Powierzchnie, na ktorą zamierzamy położyć tynk TRAWERTYN starannie oczyszczamy.
Następnie w celu uzyskania lepszej przyczepności podłoza, na całą powierzchnie nakładamy
farbę gruntującą . Chcąc uzyskać pełen efekt trawertynu naleSy postępować zgodnie z
następującymi wskazowkami:
1 Etap: suchy tynk mieszając zalewać wodą w przybliżonych proporcjach (35% wody na 65%
suchego tynku). Tak przygotowaną masę w konsystencji pozwalającej na jej przyczepność do
narzędzi i podłoza zamknąć i pozostawić w opakowaniu na 20-30 min.
2 Etap: gotową do uzycia masę nałoSyć pacą ze stali nierdzewnej INOX firmy np. OCAI i
wygładzić. Odczekać około 6-8 godzin tak by powierzchnia była całkowicie sucha
3 Etap: delikatnie przeszlifować papierem ściernym tak by usunąć ewentualnie zgrubienia i
wtrącenia. Następnie zwilżyć dokładnie wodą całą powierzchnie i przystąpić do nakładania
drugiej warstwy.
Nałożoną drugą warstwę w fazie przysychania mozna wydrapywać szpachlą tworząc
nieregularne wzory wg, uznania, jednocześnie wygładzając powierzchnie kantem pacy. Należy
pamiętać o stałym kontrolowaniu wilgotności powierzchni tak, aby nie powstawały łączenia
(poprzez zwilzanie). W ten sposob wykonać pracę na całej powierzchni. Odczekać do

wyschnięcia a następnie drobnym papierem delikatnie przeszlifować całą powierzchnię.

SKŁAD Wapno gaszone, mączka marmurowa, dolomit.
WYDAJNOŚĆ 1,2 ÷ 1,5 kg/m2 (w zalezności od efektu)
TEMP.NAKŁADANIA +10°C do + 35°C
CZAS SCHNIĘCIA 8 ÷ 10 godz. / całkowity 24 godziny
KOLOR piaskowy. Nie barwić, zawarte wapno powoduje wytrącenia i wysolenia pigmentów
PRZECHOWYWANIE +5°C do +30°C, wrazliwy na mroz
R 41 – drazniący oczy
S2 – trzymać z dala od dzieci
S26 – w przypadku kontaktu z oczami, natychmiast spłukać wodą i skonsultować się ze
specjalistą
S39 – chronić twarz i oczy (uzywać odziezy ochronnej)
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