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TRAVERTINO ROMANO FINITURA 
 

Charakteristika  
TRAVERTINO ROMANO FINITURA firmy Oikos je nátěr s polokrycím efektem, určený pro exteriéry a pro 
interiéry, pro ochranu a dekorování materiálu TRAVERTINO ROMANO firmy Oikos. Výrobek má velmi vysokou 
vydatnost a umožňuje vytvářet různé barevné varianty vzhledu přírodního Travertinu. TRAVERTINO 
ROMANO FINITURA zajišťuje vodoodpudivost a omyvatelnost povrchu a zároveň zachovává vysokou úroveň 
paropropustnosti, chrání povrch a zabraňuje vzniku plísní a růstu bakterií. Výrobek může být dobarven 
příslušným TONEREM do požadovaného odstínu dle vzorkovnice. Výrobek je nehořlavý a je šetrný k lidem a 
životnímu prostředí. 
 

Použití 

Povrchová úprava (finitura) pro výrobek TRAVERTINO ROMANO firmy Oikos. 
 

Příprava podkladu 

Vyčkejte dokud není TRAVERTINO ROMANO firmy Oikos plně vyzrálé (24 hodin). 
 

Aplikační metoda 

•   TRAVERTINO ROMANO přírodní - naturale: pro ochranu a zachování přírodního vzhledu výrobku 
TRAVERTINO ROMANO aplikujeme štětcem jeden až dva nátěry nebarveného a neředěného výrobku 
TRAVERTINO ROMANO FINITURA po celé ploše včetně prohlubní. 
 
• TRAVERTINO ROMANO s barevnou finiturou : aplikujeme štětcem 1 nátěr neředěného a nebarveného 
výrobku TRAVERTINO ROMANO FINITURA.  Finituru roztíráme po zahlazených horních plochách, vyhýbáme se 
pronikání do vytvořených prohlubní. Necháme uschnout. 
Po uschnutí prvního nátěru pokračujeme aplikací druhé vrstvy výrobku TRAVERTINO ROMANO FINITURA ve 
zvoleném barevném odstínu, zředěném 50% vody. Druhý nátěr aplikujeme celoplošně a vtíráme hlavně do 
prohlubní. Současně houbou odstraňujeme přebytečnou nevsáknutou barevnou finituru z vrchních ploch. Tím 
vytváříme efekt světlých a tmavých míst. 
 
Pro vytvoření jednoho z barevných odstínů ze vzorkovnice (Acquabianca, Tivoli, Avana, Dorato, Toscano, 
Striato, Anticato, Biancospino)  smícháme 100 ml příslušného TONERU s 1 litrem neředěného výrobku 
TRAVERTINO ROMANO FINITURA a důkladně promícháme. 
 

Technické údaje pro aplikaci 

Ředění:                              1.vrstva - připraveno k použití,   2.vrstva - 50 % pitné vody 
Vydatnost:                        1.vrstva 15 - 20 m²/l ,   2.vrstva  40 - 50 m²/l 
Aplikační nářadí:              štětec, syntetická houba 
Podkladní nátěr:              TRAVERTINO ROMANO firmy Oikos                                        
Teplota při aplikaci:        +5°C - +36°C (při relativní vlhkosti nepřesahující 80%) 
Doba schnutí - na dotek:  1 - 2 h (při teplotě +20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%) 
Doba schnutí – na omytí: 30 dní (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%) 
Doba schnutí - kompletní: 6 - 8 h  (při teplotě +20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%) 
Čištění nářadí:                   vodou 
Chraňte povrch před deštěm po dobu 48 - 72 hodin od aplikace. 
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Technické údaje výrobku 

Složení:                            pojiva ve vodní disperzi, plniva, pigmenty na bázi oxidu titaničitého, organické a  
                                          anorganické pigmenty, konzervační přísady usnadňující aplikaci a napomáhající tvorbě  
                                          povrchového filmu 
Specifická hmotnost:     1,2 kg/l +/- 3%  
pH:                                    8,5 - 10 
Viskozita:                         3.000 – 5.000 CPS Brookfield (RVT 20 ot./min. při 25°C) 
Skladovací teplota:        +2°C - +36°C. Chraňte před mrazem. 
Reakce na oheň:            negativní, pokud je nanesen na nehořlavý podklad vodou ředitelný materiál o síle 
                                          vrstvy nižší než 0,6mm   
Absorpce vody:              W24 cyklus Travertino koeficient absorpce vody při 24  
                                          (UNI EN 1062-3:2001) = 0.144 kg/m²/(t*1/2) 
Paropropustnost Sd:     (UNI EN ISO 7783-2): vysoká, Sd = 0,008 m,  μ=74,76 
Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/CE:  
                                          třída: A/l; VOC: 25 g/l (max.) 
                                          (limit I od 1.1.2007: 300 g/l, limit II od 1.1.2010: 200 g/l)                                         
Barva:                              odstíny dle vzorkovnice TRAVERTINO ROMANO   
Balení:                              1 l  -  4 l 
 

Bezpečnostní informace 

Výrobek neobsahuje těžké kovy jako olovo a chrom. Neobsahuje toxická rozpouštědla, aromáty nebo chloridy. 
Nehrozí žádné riziko nebezpečné polymerizace. Výrobek je považován za látku, která není nebezpečná, pokud 
je použita technicky správným způsobem. Doporučená je běžná opatrnost pro manipulaci s vodou ředitelnými 
barvami. Pro skladování, manipulaci a transport výrobku není zapotřebí žádných speciálních opatření; nádoby, 
zbytky, eventuelně rozlitý materiál zachycený pomocí inertních absorpčních materiálů jako je písek, zemina 
apod., musí být likvidovány dle národních nebo regionálních předpisů. Přeprava musí být prováděna dle 
mezinárodních 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, neboť není 

možné, aby Oikos kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili pro jaké 

použití je výrobek určen a zda je vhodný pro dané použití. 

 
 

 


