Charakteristika
TRAVERTINO ROMANO – POHLEDOVY BETON je inovativni dekorativni řešeni, ktere
umožňuje vytvařet širokou škalu efektů pohledovych betonů v interieru
i exterieru. Prestižni dekorace nabizi vysokou kvalitu, odolnost a snadne a rychle řešeni jak
dosahnout moderniho vzhledu pohledoveho betonu i v
mistech, kde by klasickym způsobem nebylo možne tento povrch vytvořit.
TRAVERTINO ROMANO je specialni dekorativni omitka složena z vybranych
mramorovych zrn, pisku a vyzrale vapenne mazaniny. Dodava se v podobě
homogenni pasty, ktera se snadno aplikuje. Složeni vyrobku zajištťuje jeho paropropustnost,
vysokou odolnost a dokonalou přilnavost k podkladu. Pro
vytvořeni efektů pohledoveho betonu lze material jemně pigmentovat. V kombinaci s dalšimi
vyrobky Oikos (např. Veldecor, Ottocento ) lze snadno a
rychle vytvařet dalši efekty - např.žihani nebo vzhled gletovaneho povrchu v různych
odstinech (pozn.s Ottocentem pouze pro interier).
Dekorativni řešeni TRAVERTINO ROMANO – POHLEDOVY BETON vytvaři při vhodne
ochraně vysoce odolne a omyvatelne povrchy. Je nehořlave a je šetrne
k lidem a životnimu prostředi. Technicka charakteristika je bliže specifikovana v technickych
listech vyrobků uvedenych v aplikačni metodě.
Použití
Interierove a exterierove povrchy.
Příprava podkladu
Povrch musi byt zcela suchy a vyzraly. Nove omitky by měly byt vyzrale nejmeně 30 dni.
Očistime povrch, na ktery budeme material nanašet, odstranime
připadne odlupujici se časti z povrchu. Na stare a připadně lehce sprašujici interierove
povrchy použijeme penetraci CRILUX firmy Oikos. Na všechny ostatni
typy interierovych povrchů použijeme penetraci IL PRIMER firmy Oikos tak, abychom
zajistili sjednoceni povrchu. (Pro exterierove povrchy použijte penetraci
BLANKOR firmy Oikos.)
Aplikační metoda
Probarveny material TRAVERTINO ROMANO naneseme na připraveny povrch za použiti
nerezoveho hladitka firmy Oikos ve dvou vrstvach, přičemž celkova
tlouštka by měla byt přibližně 1,5 mm, pokud chceme docilit hladkeho povrchu bez
prohlubni. Chceme-li vytvořit jemnou strukturu, použijeme např. kartač
MILLE RIGHE (art. 133), kterym vytvařime požadovanou strukturu. Aplikujeme ve dvou
vrstvach vždy na silu zrna. Po aplikaci prvni vrstvy a častečnem zaschnuti
povrch vyhladime točivym pohybem (srovname zrna). Po zaschnuti prvni vrstvy
naaplikujeme druhou vrstvu tak, aby zrna z druhe vrstvy byla vtlačena mezi zrna
prvni vrstvy. Jakmile povrch začne zasychat, vyhlazujeme jej nerezovym hladitkem do
požadovane struktury betonu.
Dokončení /ochrana
Pro konečnou ochranu povrchu použijeme např. ve dvou vrstvach natěr BETONCRYLL
IDROREPELLENTE nebo CERA PROTETTIVA. Pro připadne dalši barevne
efekty ( efekt žihani apod.) lze povrch dekorovat polokrycim silikonovym natěrem
VELDECOR, připadně pigmentovanou FINITURA TRAVERTINO ROMANO.
Upozornění:
Chraňte povrch před kontaktem s vodou 48 - 72 hodin po aplikaci. Vyrobek neni vhodne
promichavat na michacim zařizeni, dochazi ke zvyšeni viskozity.
Michejte opatrně ručně.
Technická charakteristika pro aplikaci
Ředěni: TRAVERTINO ROMANO připraveno k použiti

VELDECOR připraveno k použiti
CERA PROTETTIVA připraveno k použiti
BETONCRYLL IDROREPELLENTE připraveno k použiti
FINITURA TRAVERTINO ROMANO připraveno k použiti
Vydatnost: TRAVERTINO ROMANO 1,5 kg / m2 ve dvou vrstvach (v zavislosti na struktuře
a podkladu)
VELDECOR 20 m2 / l v jedne vrstvě
CERA PROTETTIVA 15 -20 m2 / l v jedne vrstvě
BETONCRYLL IDROREPELLENTE 11-13 m2/ l ve dvou vrstvach
FINITURA TRAVERTINO ROMANO 15 -20 m2 / l v jedne vrstvě
Aplikačni nařadi: nerezove hladitko středni, kartač Mille Righe firmy Oikos
Penetrace: IL PRIMER (pro interier)
BLANKOR (pro exterier)

