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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

----------------------------------------------------- Τμήμα Διακοσμητικών χρωμάτων ------------------------------------------ 

Travertino Romano 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Το TRAVERTINO ROMANO της OIKOS είναι ένα ειδικό διακοσμητικό χρώμα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.  Η σύνθεση 

του  προϊόντος  που είναι έτοιμο για χρήση, βασίζεται στην άμμο, επιλεγμένες σκόνες μαρμάρου και ασβέστη και αποτελεί 

ομογενοποιημένη πάστα εύκολη στην εφαρμογή. Με τη σωστή τεχνική δημιουργεί το ‘φαινόμενο της πέτρας’ το οποίο τονίζει τις 

γραμμές και την υφή της πέτρας. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι το δέσιμο με την επιφάνεια με τέτοιο 

τρόπο ώστε να θεωρείται ίδιο σώμα. Το TRAVERTINO ROMANO εμποδίζει την ανάπτυξη της μούχλας και των βακτηρίων.  Έχει 

χαμηλό επίπεδο οσμής, δεν είναι εύφλεκτο και είναι φιλικό προς τους ανθρώπους και το περιβάλλον. 

Ιδανική χρήση  

Εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες  

Προετοιμασία της επιφάνειας 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές. Οι νέοι σοβάδες  πρέπει να αναμένονται τουλάχιστον 30 μέρες να ωριμάσουν για να 

επιτρέψουν τη πλήρη ανθρακοποίησή τους. Καθαρίστε την επιφάνεια η οποία θα βαφτεί απομακρύνοντας τα αποκολλημένα και 

χαλαρά υλικά. Για παλιές ή σκονισμένες επιφάνειες συνιστάται να περνιούνται πρώτα με το σταθεροποιητικό NEOKRYLL της 

OIKOS. Σε όλες τις άλλες επιφάνειες περάστε το σταθεροποιητικό BLANKOR της OIKOS  που καθιστά την απορροφητικότητα της 

επιφάνειας ομογενή. 

Μέθοδος εφαρμογής 

Απλώστε το TRAVERTINO ROMANO χρησιμοποιώντας ανοξείδωτο σπάτουλα της OIKOS, αφήνοντας πάχος 1,5-2 χιλιοστά.  Αμέσως 

μετά ξεκινήστε το πέρασμα στρώνοντας ελαφρά την επιφάνεια, χρησιμοποιώντας το ενδεδειγμένο εργαλείο για να 

δημιουργηθούν οι ακανόνιστες γραμμές της πέτρας Travertine. Στις εναπομείνασες περιοχές δημιουργήστε μικρές ακανόνιστες 

κοιλότητες χρησιμοποιώντας το ίδιο εργαλείο. Όταν το προϊόν αρχίζει και στεγνώνει ομαλοποιήστε την επιφάνεια 

χρησιμοποιώντας την ανοξείδωτη σπάτουλα, «πατώντας» τις πιο φανερές κοιλότητες. Όταν η επιφάνεια είναι τελείως στεγνή 

συνεχίστε την ομαλοποίηση της επιφάνειας ασκώντας μεγαλύτερη πίεση αυτή τη φορά, μέχρι η επιφάνεια να γίνει ομαλή στο 

μεγαλύτερο μέρος της με τις κοιλότητες  διάχυτες να μοιάζουν με τις γραμμές της  πέτρας Travertine. Για να ξαναφτιάξετε τους 

συνδέσμους μεταξύ των διάφορων τεμαχίων της επιφάνειας, από τη στιγμή που αυτή έχει λειανθεί, χαράξτε την επιφάνεια του 

TRAVERTINO ROMANO με τη γωνία της μικρής σπάτουλας της ΟΙΚΟS ή με ένα μικρό κατσαβίδι αποκτώντας έτσι ένα σχέδιο στην 

επιθυμητή σας διάσταση. Για να φτιάξετε μια ίσια γραμμή χρησιμοποιήστε ένα ξύλινο μαδέρι σαν οδηγό. Αφήστε το προϊόν να 

στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες πριν συνεχίσετε με την εφαρμογή του τελευταίου χεριού.  

Τελικό φινίρισμα / Παλαίωση 

Φυσικό TRAVERTINO ROMANO: για να προστατέψετε και να διατηρήσετε το φυσικό αποτέλεσμα του TRAVERTINO ROMANO, 
περάστε με βούρτσα, ένα χέρι άχρωμου TRAVERTINO ROMANO FINITURA, έτοιμο για χρήση. 
TRAVERTINO ROMANO με χρωματιστό αποτέλεσμα: περάστε με βούρτσα ένα χέρι άχρωμου TRAVERTINO ROMANO FINITURA 

έτοιμο για χρήση, φροντίζοντας να απλώσετε το προϊόν μόνο πάνω από τις λείες περιοχές της επιφάνειας αποφεύγοντας την  
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εισχώρηση στις υπόλοιπες περιοχές που δημιουργούν τις γραμμές Travertine. Περιμένετε μέχρι το πρώτο χέρι του προϊόντος 
στεγνώσει και προχωρήστε με το πέρασμα του δεύτερου χεριού στο χρώμα που έχετε επιλέξει και αραιωμένο κατά 50% με πόσιμο  
νερό. Εξαλείψτε τα υπόλοιπα προϊόντα χρησιμοποιώντας σφουγγάρι έτσι ώστε να πετύχετε την αντίθεση σκοτεινότητας 
φωτεινότητας που προκύπτει από τη διαφορά απορρόφησης μεταξύ των λείων και  των ‘μπαλωμένων’ περιοχών που δημιουργούν 
τις γραμμές  Travertine. 
Toner for Finitura: Για να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα από το χρωματικό διάγραμμα ανακατέψτε 100ml TONER με 1 λίτρο  
TRAVERTINO ROMANO FINITURA και  ανακατέψτε επιμελώς. Το χρωματιστό TRAVERTINO ROMANO (μαύρο, κόκκινο, γκρι, κίτρινο 
μόνο για εσωτερικές επιφάνειες  δεν χρειάζεται άλλα περάσματα. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εφαρμογή 

Αραίωση Έτοιμο για χρήση 

Απόδοση 2 κιλά/ τ.μ 

Εργαλεία εφαρμογής ανοξείδωτο, ατσάλινο μυστρί, art. 113, art. 133 
και art. 111 της OIKOS  

Βασικό χέρι NEOKRYLL, BLANKOR της OIKOS. 

Προστατευτικό TRAVERTINO ROMANO της OIKOS 

Θερμοκρασία εφαρμογής 10-36°C (σχετική υγρασία έως και 80%) 

Χρόνος στεγνώματος (αφή) 2-4  ώρες (θερμοκρασία 20°C υγρασία μέχρι 
75%) 

Χρόνος στεγνώματος ( μέχρι να μπορεί να 
βραχεί) 

30 μέρες (θερμοκρασία 20°C υγρασία μέχρι 75%) 

Χρόνος στεγνώματος (πλήρως στεγνό) 20-25 μέρες (θερμοκρασία 20°C υγρασία μέχρι 
75%) 

Χρόνος που χρειάζεται για να βαφτεί από πάνω 24 ώρες (θερμοκρασία 20°C υγρασία μέχρι 75%) 

Ουσίες καθαρισμού Νερό 

Προειδοποίηση Προστατέψτε την επιφάνεια από τη βροχή για 
48-72 ώρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος. 
Στην περίπτωση που το προϊόν φαίνεται πολύ 
ρευστό μπορεί να προστεθεί σε αυτό ειδικός 
σκληρυντικός παράγοντας 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Το προϊόν 

Σύνθεση Άμμος, ειδική σκόνη μαρμάρου και ασβέστης 

Ειδικό Βάρος 1,65 κιλό ανά λίτρο +- 3% 

Κοκκομετρία  Μέγιστο=0,08 mm 

PH 12,5-13,5 

Ιξώδες Ημίρρευστο  

Θερμοκρασία αποθήκευσης 2 έως 36°C. Μην ψύχεται 

Διαπερατότητα ατμών Sd (UNI EN ISO 7783-2): υψηλό , Sd=0.010 m, μ=3.28 

Όρια εκπομπών πτητικών οργανικών 
σωματιδίων (VOC) σύμφωνα με την οδηγία 
2004/42/CE 

Ταξινόμηση  A/h; VOC: 8γραμ/λίτρο (max); Οριακή 
φάση I (from 01/01/2007): 300γραμ/λίτρο, Οριακή 
φάση II (from 01/01/ 2010): 200γραμ/λίτρο 

Χρώματα  Άσπρο και 5 χρώματα έτοιμα προς χρήση 

Πακετάρισμα Κιλά 5-20 

Υφή Travertino 

Προειδοποίηση Αποφύγετε παρατεταμένη έκθεση στο δέρμα: εάν 
είναι απαραίτητη, ξεπλύνετε επιμελώς με σαπούνι 
και νερό. Εάν η ενόχληση παραμείνει 
συμβουλευτείτε γιατρό. 
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Εάν υπάρξει 
τυχαία επαφή ξεπλύνετε επιμελώς με διάλυμα 
ζαχαρόνερου. Εάν η ενόχληση παραμείνει 
συμβουλευτείτε γιατρό  
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Τοξικολογικά δεδομένα  

Το προϊόν δεν περιέχει βαρέα μέταλλα, όπως μόλυβδο ή χρώμιο. Δεν περιέχει τοξικά διαλύματα, αρωματικά ή χλωρίδια. Δεν 

υπάρχει κίνδυνος πολυμερισμού. Το προϊόν θεωρείται ακίνδυνο υποκατάστατο αν χρησιμοποιείται με σωστό τεχνικά τρόπο. 

Προτείνονται τα κανονικά μέτρα προφύλαξης  για τη διαχείριση των μπογιών που βασίζονται σε νερό. Δεν απαιτούνται ειδικές 

ρυθμίσεις ή διατάξεις για την αποθήκευση, μετακίνηση και μεταφορά του προϊόντος. Τα δοχεία, το υπόλειμμα και ότι 

προβλεπόμενο υλικό έχει χυθεί πρέπει να καθαρίζεται χρησιμοποιώντας απορροφητικό, αδρανές υλικό όπως η άμμος και μετά να 

απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς που ισχύουν την εν λόγω περίοδο. Η μεταφορά πρέπει να 

διεξάγεται σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες. 

Τα δοχεία, το υπόλειμμα και ότι προβλεπόμενο υλικό έχει χυθεί πρέπει να καθαρίζεται χρησιμοποιώντας απορροφητικό, αδρανές 

υλικό όπως η άμμος και μετά να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς που ισχύουν την εν λόγω 

περίοδο. Η μεταφορά πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες. 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, οι νέοι σοβάδες πρέπει να αφεθούν 30 μέρες για να επιτευχθεί πλήρης ανθρακοποίηση. 

Καθαρίστε την επιφάνεια που θα βαφτεί απομακρύνοντας τα αποκολλημένα και χαλαρά υλικά. Για παλιές ή σκονισμένες 

επιφάνειες συνιστάται να περάσετε πρώτα ένα χέρι του σταθεροποιητικού NEOKRYLL της OIKOS. Σε όλες τις άλλες επιφάνειες, 

περάστε πρώτα ένα χέρι του σταθεροποιητικού BLANKOR της OIKOS έτσι ώστε να καταστήσετε την απορρόφηση στην επιφάνεια 

ομογενή. Απλώστε το TRAVERTINO ROMANO πάνω στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας ανοξείδωτο, ατσάλινο μυστρί της OIKOS και 

περάστε το προϊόν σύμφωνα με το αποτέλεσμα που θέλετε να πετύχετε. Απλώστε επίσης το TRAVERTINO ROMANO FINITURA για 

να διακοσμήσετε και να προστατέψετε την επιφάνεια. Τα πάντα πρέπει να διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της 

εφαρμογής 

Σημείωση 

Η εταιρεία OIKOS S.r.l   εγγυάται, όσον αφορά στις τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις της, ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο 

τεχνικό φυλλάδιο είναι σωστές. Παρόλα αυτά η OIKOS δε λαμβάνει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα της χρήσης του προϊόντος 

αυτού καθώς δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί η μέθοδος εφαρμογής. Για αυτό το λόγο συνιστούμε να ελέγχετε διεξοδικά ότι κάθε 

προϊόν είναι κατάλληλο για τη χρήση που χρησιμοποιείται. 

 


