
 

TRAVERTINO PASTA 
 Tynk dekoracyjny 

Ostatnia aktualizacja: 4 luty 2019 

 

Opis 
 

  Tynk dekoracyjny gruboziarnisty na bazie wapna przeznaczony do 
wykonania efektu trawertyn.   
 Travertino Pasta posiada wydłużony czas schnięcia i doskonale nadane się 
do wykonania dekoracji typu Trawertyn na większych powierzchniach. 
Produkt odporny na zmywanie, a nawet szorowanie oraz łatwy w 
konserwacji. Doskonale nadaje się do wykończenia ścian, szczególnie 
narażonych na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. 
 Naturalne składniki i cykl produkcji oraz alkaliczne pH, zapewniają 
doskonałe odprowadzenie wilgoci ze ścian, a także hamują rozwój grzybów, 
pleśni i innych mikroorganizmów. 
 Tynk stanowi ponadczasową dekorację w nowoczesnych jak i klasycznych 
wnętrzach o odpowiednim klimacie: mieszkalnych oraz użyteczności 
publicznej.  
 

Właściwości   produkt naturalny 

 wysoka dyfuzja pary wodnej 

 poddaje się dłuższej obróbce 

 zastosowany w systemie i zaimpregnowany staje się odporny na 
mycie i szorowanie 

 alkaliczny, tworzy środowisko, w którym nie rozwijają się grzyby 
pleśnie i inne mikroorganizmy 
 

Nanoszenie  ● Przed użyciem dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej   
   konsystencji.  
● Malować w temperaturze otoczenia i podłoża od +10oC do +30oC oraz 
wilgotności względnej powietrza niższej niż 80%.  
● W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć  
   do zaniku charakterystycznego zapachu.  
● Aby zachować specyficzne właściwości tynku nie wolno mieszać go z  
   innymi produktami. 
 

Rozcieńczanie  Produkt gotowy do użytku  

Czas schnięcia  Utwardzenie całkowite 8-12 godzin   

Ilość warstw  Jedna  

Kolory    Produkt występuje w kolorze białym do barwienia oraz w kolorze 
naturalnym. Barwienie wg wzornika produktu Calce Marmorino  
lub ECORSON AP 
 

Czyszczenie 
narzędzi 
 

 Narzędzia po zakończonej pracy należy umyć wodą. 
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Wydajność 
 

 0,5 m2/kg        

Narzędzia  Paca nierdzewna INOX 
 

Opakowania  24 kg 

Przechowywanie 
i transport  
 
 
 
     

   Produkt transportować i magazynować w szczelnie zamkniętych i 
oryginalnych opakowaniach. Zabezpieczyć przed wpływem czynników 
atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna 
wynosić od +5°C do +30°C.  
   Okres przydatności farby wynosi 24 miesiące od daty produkcji, pod 
warunkiem prawidłowego przechowywania wyrobu w nieotwieranym i 
oryginalnym opakowaniu. 
 

Ekologia  Tynk nie zawiera ołowiu, chromu, rtęci.  

Uwagi    Informacje zawarte w Karcie Technicznej nie są specyfikacją, stanowią 
jedynie podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają 
z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
przepisami BHP.  
  Wszystkie dane zostały podane w oparciu o badania wykonane  
w laboratorium zgodnie z obowiązującymi normami, nasze doświadczenie 
praktyczne i najlepszą wiedzę. W zależności od warunków nakładania 
produktu należy indywidualnie zaplanować poszczególne etapy pracy.  
 Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu 
w sposób niezgodny z zaleceniami zastosowania, magazynowania i 
transportu. 
 

  Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z Kartą Techniczną  
i Charakterystyki.  
Wraz z wydaniem niniejszej karty, wszystkie poprzednie tracą ważność.  
 
Limit zawartości LZO (kat. A/c): 40g/l (2010), produkt zawiera < 1 g/l 
 

  PRODUKT POSIADA POLSKI ATEST PZH 
 CERTYFIKAT PN EN ISO 9001:2009 

 


