
Charakteristika 

TRAVERTINO ROMANO DESIGN je specialni dekorativni omitka pro interierove povrchy. 

Produkt je složen z vybranych mramorovych zrn, pisku a vyzrale 

vapenne mazaniny. Dodava se v podobě homogenni pasty, ktera se snadno aplikuje a 

umožňuje vytvořit povrch, ktery imituje strukturu přirodniho kamene. 

Složeni vyrobku zajiš_uje jeho dokonalou přilnavost k podkladu. TRAVERTINO ROMANO 

DESIGN vykazuje vynikajici vlastnosti, jako je paropropustnost, 

voděodolnost a odolnost proti plisnim. Je bez zapachu, nehořlave a šetrne k životnimu 

prostředi. 

Použití 

Interierove povrchy 

Příprava povrchu 

Povrch musi byt zcela suchy a vyzraly. Nove omitky by měly byt vyzrale nejmeně 30 dni tak, 

aby dovolily kompletni vyzrani materialu. Očistime povrch, na 

ktery budeme material nanašet, odstranime odlupujici se časti z povrchu. Na stare a sprašujici 

povrchy použijeme penetraci CRILUX firmy Oikos. Na všechny 

ostatni typy povrchů použijeme penetraci IL PRIMER firmy Oikos tak, abychom zajistili 

sjednoceni povrchu. 

Aplikační metoda 

TRAVERTINO ROMANO DESIGN naneseme pomoci nerezoveho hladitka firmy Oikos 

(art.113), přičemž sila vrstvy materialu by měla byt přibližně 1,5 - 2,0 

mm. Nasledně pokračujeme ve vytvařeni nepravidelne struktury pomoci kartače Mille 

Righe(art.133 ). Kartač do materialu vtlačujeme, abychom vytvořili 

nepravidelne žilkovani a nerovnoměrne prohlubně. 

Jakmile povrch začne zasychat, vyhlazujeme jej nerezovym hladitkem, čimž zmenšujeme 

prohlubně a vytvařime strukturu travertina. Než je povrch zcela 

suchy, znovu opakujeme vyhlazovani povrchu. Působime většim tlakem, až je povrch hladky 

v cele ploše, přičemž nepravidelne žilkovani zůstava zachovano 

a vytvaři imitaci kamene. 

K dosaženi efektu kamennych bloků vytvořime dražky v povrchu materialu TRAVERTINO 

ROMANO DESIGN použitim hrany male špachtle (art.111 firmy 

OIKOS), připadně jineho vhodneho nastroje. Pro vytvořeni rovnych linii použijeme dřevěnou 

lištu. 

Dokončení, ochrana 

TRAVERTINO ROMANO DESIGN (černa, červena, bežova, šeda, žluta): 

Nepožaduji se dalši konečne povrchove upravy. V připadě požadavku voděodolnosti povrchu 

aplikujeme natěr BETONCRYLL IDROREPELENTE. 

TRAVERTINO ROMANO přirodni/bila : 

K ochraně povrchu a zvyšeni voděodolnosti povrchu aplikujeme jeden natěr nebarvene 

FINITURY TRAVERTINO ROMANO. 

Technické údaje pro aplikaci 

Ředěni: připraveno k použiti 

Vydatnost: 2 kg/m2 

Aplikačni nařadi: nerezove hladitko středni, mala špachtle, kartač Mille Righe (art.113, 

art.133 a 111) firmy Oikos 

Penetrace: CRILUX, IL PRIMER firmy Oikos 

Ochranne připravky: TRAVERTINO ROMANO FINITURA firmy Oikos (pouze pro odstin 

přirodni/bila), 

BETONCRYLL IDROREPELENTE firmy Oikos (pro odstiny černa, červena, bežova, šeda, 

žluta) 



Aplikačni teplota: od +10°C do +36°C (při relativni vlhkosti nepřesahujici 80%) 

Doba schnuti - na dotek: 2 - 4 h (při teplotě +20°C a relativni vlhkosti nepřesahujici 75%) 

Doba schnuti - na omyti: 30 dni (při teplotě +20°C a relativni vlhkosti nepřesahujici 75%) 

Doba schnuti - kompletni: 20 - 25 dni (při teplotě +20°C a relativni vlhkosti nepřesahujici 

75%) 

Doba schnuti - mezi vrstvami: 24 h (při teplotě +20°C a relativni vlhkosti nepřesahujici 75%) 

Čištěni nařadi: vodou 

Upozorněni: 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. 

Technické údaje výrobku 

Složeni: pisek, vybrana mramorova zrna, vyzrala vapenna mazanina 

Specificka hmotnost: 1,65 kg/l +/- 3% 

Velikost zrna: max=0,8 mm 

PH: 12,5 -13,5 

Viskozita: pastovita 

Struktura: travertino 

Skladovaci teplota: +2°C - +36°C. Chraňte před mrazem. 

Paropropustnost Sd: (UNI EN ISO 7783-2):vysoka, Sd=0,010 m, μ = 3,28 

Emisni limity pro těkave organicke sloučeniny (VOC) dle nařizeni2004/42/CE: 

Třida: A/l; VOC: 8 g/l (max); Limit I (od 1.1.2007): 300 g/l, Limit II (od 1.1.2010): 200 g/l 

Barva: bila + 5 barevnych variant 

Baleni: 5 kg a 20 kg 

Upozornění: Vyvarujte se delšiho kontaktu s pokožkou. V připadě nutnosti omyjte kůži 

vodou s mydlem. Pokud podražděni přetrvava,vyhledejte lekařskou pomoc. 

Vyvarujte se kontaktu s očima, v připadě zasaženi oči vyplachněte vodou s cukrem. Pokud 

podražděni přetrvava, vyhledejte lekařskou pomoc. 

Toxikologické údaje: Vyrobek neobsahuje žadne škodlive latky, pigmenty nebo 

složky obsahujici těžke kovy jako chrom a olovo. Neobsahuje toxicka rozpouštědla, 

aromata nebo chloridy. Nehrozi nebezpečna polymerizace. Podrobne informace v 

bezpečnostnim listu. Vyrobek nese označeni Xi R41 draždivy. Doporučena je běžna 

opatrnost pro manipulaci s vodou ředitelnymi barvami. Pro skladovani, manipulaci 

a transport vyrobku neni zapotřebi žadnych specialnich opatřeni. Nadoby, zbytky, 

eventuelně rozlity material by měl byt vyčištěn pomoci inertnich absorpčnich 

materialů jako je pisek, zemina atd. Dale postupuje dle mistnich a narodnich platnych 

předpisů. Přeprava musi byt provaděna dle mezinarodnich dohod. 

Firma Oikos s.r.l. garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které 

byly získány na základě technických a odborných znalostí. Oikos nenese žádnou 

zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, 

aby Oikos prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu 

doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální 

použití. 


