
 
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 
 
 
TYNK TRAWERTYN 
Francesco GUARDI 
 
 
 
OPIS WYROBU:  
Tynk o efekcie Trawertynu Francesco GUARDI to ekskluzywne pokrycie dekoracyjne doskonale imitujące powierzchnie 
naturalnego trawertynu z charakterystyczną dla niego strukturą. Tynk Trawertyn Francesco GUARDI produkowany jest na 
bazie sezonowanego żwirku wapiennego, ściśle wyselekcjonowanych ziaren o granulacji 0,4 – 0,6 mm lub 0,8 – 1,0 mm 
jak również spoiwa w proszku.  

 
ZASTOSOWANIE:  
Tynk Trawertyn Francesco GUARDI polecany jest szczególnie do dekoracji powierzchni ściennych oraz innych 
elementów architektonicznych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością 
oraz odpornością na działanie pleśni, grzybów i bakterii. 

 
SPOSÓB STOSOWANIA:  
 
1. Przygotowanie podło ża 
Podłoże musi być czyste, suche i wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. W 
Przypadku nakładania stiuku na podłoża mocne, zwarte, wystarczy je wcześniej przemyć wodą z dodatkiem detergentu. 
Natomiast łuszczące się stare powłoki malarskie należy usunąć, podłoże wyczyścić i zmyć myjką ciśnieniową. W 
przypadku podłoży pokrytych pleśnią, grzybem, należy je usunąć i dodatkowo podłoże zmyć środkiem BIOTOX® TOTAL,  
zachowując zalecenia producenta. Trawertyn Francesco GUARDI  można nakładać bezpośrednio na zarówno nowe, 
świeże, jak i wysezonowane tynki cementowe. Przed nałożeniem stiuku podłoże należy zagruntować Podkładem 
Gruntuj ącym Francesco GUARDI.  

2. Sposób nakładania 

Na wyschniętą po gruntowaniu powierzchnię za pomocą pacy plastikowej lub pacy weneckiej równomiernie nakładamy 
pierwszą warstwę Trawertynu. Jednocześnie wygładzamy w taki sposób, aby nie tworzyć zgrubień. Przed nałożeniem 
drugiej warstwy (po ok. 24 godz.) zwilżamy całą powierzchnię za pomocą wałka. Drugą warstwę Trawertynu nakładamy 
podobnie jak pierwszą. Kilka minut po jej nałożeniu delikatnie wygładzamy powierzchnię oraz formujemy nieregularny 
wzór za pomocą krawędzi pacy lub szpachelki. Po uzyskaniu wymaganego wzoru całość ponownie wygładzamy pacą 
wenecką INOX do uzyskania efektu kamienia naturalnego. Tak przygotowaną powierzchnię pozostawiamy do 
wyschnięcia na min. 12 godzin. W zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać, wyschniętą powierzchnię malujemy Farbą 
lazurującą Francesco GUARDI. W celu uzyskania efektu dekoracyjnego w wybranym kolorze, farbę delikatnie wcieramy 
gąbką zgodnie z kierunkiem uzyskanej struktury na powierzchni ok. 0,5 m2. Ewentualny nadmiar farby usuwamy drugą 
wilgotną gąbką w taki sposób, aby nie tworzyć zacieków, a kolor został naniesiony równomiernie na całej powierzchni.  

3. Dodatkowe informacje  

Prace nakładania Trawertynu Francesco GUARDI  należy prowadzić przy temperaturze podłoża i otoczenia od +5oC do 
+35oC, unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych na powierzchnię pokrywaną trawertynem, zarówno 
podczas pracy jak i jej wysychania. Świeżo nałożony produkt należy chronić przed opadami atmosferycznymi przez okres 
2 -3 dni po aplikacji. Odcień jasny lub ciemny Trawertynu Francesco GUARDI  jest charakterystyczny dla tego produktu i 
nie stanowi o jego jakości.  

Nie zalecamy nakładania na podłożach bardzo gładkich wykonanych z cementu prasowanego.  

Zalecane jest takie ustawienie rusztowania, które umożliwi aplikację jednocześnie na całej odrębnej powierzchni ściany.  

 

 

 

 

 

 

 



 
DANE TECHNICZNE:  
 

Nanoszenie paca wenecka  

Ilość warstw  2  

Wydajność 0,4 – 0,6 mm: 1 – 1,5 m2/litr;  

0,8 – 1,0 mm: 1 m2/litr 

Czas schnięcia  24 godz. 

Rozcieńczanie woda 

Czyszczenie narzędzi woda 

Kolorystyka biały 

PKWiU 24.30.22 – 60.00 

Limit zawartości LZO wg Dz.U. 07.11.72 

Kat. A/c/FW 

LZO dopuszczalne: 40 g/l (2010r.) 

Wyrób zawiera: 0,0 g/l 

Nr pol./data ważności/kolor Na opakowaniu 

 
ATESTY: 
 
SKŁADOWANIE:   
W szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od +5°C do +35°C 
 
DANE LOGISTYCZNE:  
15 l 
 
BHP i P.POŻ.:   
Wyrób niepalny, drażniący     
     Xi 

 
 
 
 
 
      

R36/38  - działa drażniąco na oczy i skórę 
R41  - ryzyko poważnego uszkodzenia oczu 
S2  - chronić przed dziećmi (tylko wtedy, jeśli będzie stało na półce detalicznej) 
S24/25  - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
S26  - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć  

porady lekarza 
S39  - nosić okulary lub ochronę twarzy  
 

Wyprodukowano dla: 
LAKMA ® SAT Sp. z o.o. 
ul. Frysztacka 173; 43 – 400 Cieszyn 
Dział Sprzeda ży: tel. (033) 8526765, fax 8526763 
www.lakma.com; email: lakma@lakma.com 
 
przez: J COLORS S.P.A., Italy 
 
Aktualizacja: 27.03.2009 
 
Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Informacji Technicznej są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy                                                   
i zostały podane w dobrej wierze. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania masy, firma 
LAKMA nie ponosi odpowiedzialności za jego jakość. 
 
 

 


