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MARKA PRIMACOL® DECORATIVE  

PRODKUT Trawertyn 

 

Tynk szlachetny do wnętrz 

 Na bazie naturalnych 

spoiw 

 Powierzchnia imituje 

trawertyn 

 

POJEMNOŚĆ 3kg  12kg 

WŁAŚCIWOŚCI Trawertyn to wewnętrzny tynk szlachetny na bazie naturalnych spoiw wapiennych i pyłu 

marmurowego. Produkt jest stosowany do dekoracji wnętrz. Ze względu na technikę 

wykonywania, produkt jest polecany dla osób posiadających doświadczenie w dekoracji 

wnętrz. Powierzchnia uzyskana przy zastosowaniu produktu przypomina trawertyn – jeden z 

naturalnych kamieni, stosowany jako ozdobny materiał budowlany. W celu zabezpieczenia 

struktury, stosuje się Lakier do trawertynu. Trawertyn jest polecany do wykończenia, nie 

tylko ścian, ale także innych elementów takich jak kominki czy klatki schodowe. Szeroka 

gama kolorów, jak również różnorodność uzyskanych efektów stwarza nowe możliwości dla 

dekoratorów wnętrz. Produkt do stosowania na podłoża cementowe. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Trawertyn to wewnętrzny tynk szlachetny na bazie naturalnych spoiw wapiennych i pyłu 

marmurowego. Uzyskana struktura imituje powierzchnię przeciętego trawertynu  z 

widocznymi elementami jego wewnętrznej struktury-naturalnych ubytków i wżerów. Produkt 

należy do systemu dekoracji Primacol Decorative. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Trawertyn można stosować w temperaturze 15-25oC.  

a. Do trawertynu należy dodać wodę, w celu uzyskania pasty. Pasta nie może 

być zbyt gęsta, ani lejąca (330ml wody na 1 kg proszku). Zawsze należy 

wymieszać taką ilość produktu, aby wystarczyła na całą dekorowaną 

powierzchnię. Jest to szczególnie ważne, kiedy trzeba użyć kilku opakowań 

produktu. 

b. Za pomocą pacy weneckiej nałożyć tynk na grubość ziarna, następnie 

wygładzić. 

c. Po co najmniej 12 godzinach, powierzchnię należy 2-3 krotnie dobrze 

zmoczyć wodą za pomocą wałka. Następnie nanieść drugą warstwę tynku, 

podobnie jak pierwszą - na grubość ziarna.  

d. ”Drapanie wzoru”: kilka minut po nałożeniu drugiej warstwy lekko 

wygładzić powierzchnię.  Krawędzią pacy (pod kątem 90o) delikatnie 

wydrapać wzór. Delikatnie przetrzeć suchą gąbką, zgodnie z kierunkiem 

wzoru, „czyszcząc” w ten sposób wgłębienia. Przed całkowitym 

wyschnięciem wygładzić pacą całą powierzchnię. 

e. Lakierowanie i barwienie: po upływie 12 godzin na suchą powierzchnię 

tynku nanieść wałkiem gąbkowym bezbarwny lakier dekoracyjny, nie 
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pozostawiając zacieków. W celu uzyskania efektu dekoracyjnego w 

wybranym kolorze, po kolejnych 6 godzinach wetrzeć gąbką lub pędzlem 

odpowiednio zabarwiony lakier dekoracyjny - równomiernie 

rozprowadzając kolor. Usunąć ewentualny nadmiar. Wszystkie czynności 

przy użyciu  lakieru wykonywać zgodnie z kierunkiem wydrapań. 

   

Uwaga! Przed rozpoczęciem pracy na właściwej powierzchni, należy koniecznie dokonać 

próby w niewidocznym miejscu, w celu zapoznania się z techniką nanoszenia oraz 

sprawdzenia czy uzyskany efekt spełnia oczekiwania. 

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Podłoże powinno być suche, pozbawione kurzu, tłuszczów, wosków i różnego rodzaju 

zabrudzeń. Resztki farb i tynków oraz inne niezwiązane z podłożem warstwy należy usunąć. 

Powierzchnia musi być zagruntowana Podkładem gruntującym, w razie potrzeby nawet 

dwukrotnie. 

 

SKŁADOWANIE Produkt należy przechowywać w temperaturze 5–35oC, w suchym miejscu, nie wystawiać 

na bezpośrednie działanie mrozu i promieni słonecznych. Okres ważności 36 miesięcy od 

daty produkcji. 

 

BEZPIECZEŃSTWO Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich 

zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny 

Mieszanina wapna gaszonego, 

wypełniaczy i środków 
pomocniczych 
 

Sposób nanoszenia paca Wenecka  

Postać, kolor Biały proszek 
Czas schnięcia 
całkowity 

ok. 24h 

Zapach Lekki, charakterystyczny Mycie narzędzi Woda z detergentem 

Ilość warstw  2 Wydajność 
1 m2/kg w zależności od 
chłonności powierzchni 
(dwie warstwy) 

Nanoszenie drugiej 
warstwy 

12h Rozcieńczalnik Woda  

 

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 


