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Farba Strukturalna - Trawertyn 
Silveno Decorazione 
 
Karta Techniczna 

Zastosowanie 
Tynk Trawertyn to unikalne pokrycie dekoracyjne stworzone na bazie naturalnych spoiw 
wapiennych i pyłu marmurowego. Nadaje powierzchni efekt dekoracyjny podobny do 
przeciętego trawertynu z widocznymi elementami imitującymi jego wewnętrzną strukturę w 
formie naturalnych ubytków i wżerów. 
 
Charakterystyka techniczna 
Postać    Proszek 
Kolor   Baza neutralna z możliwością powierzchniowego barwienia lakierami     

Silveno. 
Zapach   lekki, charakterystyczny 
pH   ok. 12,5 
rozpuszczalność 
w wodzie  ograniczona 
 
 
Przygotowanie tynku 
Wymieszać mechanicznie dodając około 40% zimnej wody. Po wymieszaniu zamknąć i 
odstawić na około 30min.  
 
Przygotowanie powierzchni 
Powierzchnia powinna być: mocna, sucha, oczyszczona z kurzu, resztek kleju, olejów, brudu i 
tłuszczów. 
 
Narzędzia 
paca wenecka, wałek malarski, gąbka dekoracyjna. 
 
Sposób użycia 
 

 1 Etap  
Na odpowiednio wyszpachlowaną, wyrównaną, suchą powierzchnię - w zależności od 
chłonności podłoża - wałkiem malarskim nanosimy grunt szczepny - Silveno (jedno lub 
dwukrotnie).  
 2 Etap  
Na wcześniej zagruntowaną suchą powierzchnię w temperaturze 15-25oC Pacą Wenecką 
równomiernie nakładamy tynk na grubość ziarna, jednocześnie wygładzając tak, by nie 
tworzyć zgrubień. 
 3 Etap  
Po upływie 12 godzin (nie szybciej), przed przystąpieniem do nakładania drugiej warstwy 
tynku, powierzchnię dokładnie zmoczyć wodą używając wałka malarskiego. 
 4 Etap  
Drugą warstwę Trawertynu, nakładamy podobnie jak warstwę pierwszą, na grubość 
ziarna.  
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 5 Etap  
Kilka minut po nałożeniu drugiej warstwy lekko wygładzamy powierzchnię i 
przystępujemy do formowania wzoru w typie trawertynu. Krawędzią pacy (pod kątem 90 
stopni) delikatnie wydrapujemy wzór. Następnie przed całkowitym wyschnięciem 
wygładzamy pacą całą powierzchnię. 
 6 Etap  
Po upływie 12 godzin na suchą powierzchnię tynku nanosimy wałkiem malarskim lakier 
bezbarwny Silveno tak, aby nie pozostawiać zacieków.  
 7 Etap -  
Na tak przygotowaną powierzchnię po upływie 6 godzin wcieramy gąbką lub pędzlem 
odpowiednio zabarwiony lakier Silveno tak, aby równomiernie rozprowadzić kolor, a jego 
ewentualny nadmiar usunąć by nie pozostawiać zacieków. 
Wszystkie czynności z użyciem lakieru Silveno wykonujemy zgodnie z kierunkiem 
wydrapań. 

 
Wydajność 
0,8-1m2/1kg 
 
Wskazówki BHP i PPOŻ 
Produkt niepalny; w przypadku pożaru stosować metody gaśnicze odpowiednie do 
warunków otoczenia. 
W przypadku połknięcia wypłukać usta dużą ilością wody, skonsultować się z lekarzem 
W razie narażenia drogą oddechową zapewnić dostęp świeżego powietrza – skonsultować z 
lekarzem. 
Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki 
szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia 
rogówki. W przypadku podrażnienia skonsultować się z lekarzem. 
W przypadku kontaktu ze skórą – zmyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem. W razie 
wystąpienia podrażnienia, skontaktować się z lekarzem. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki. 
 
Magazynowanie  
Produkt przechowywać w temperaturze 5-30oC w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
produkt wrażliwy na mróz. 
Okres przydatności do użycia 18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym 
opakowaniu. 
Data produkcji opakowaniu.  
 
Opakowania handlowe: 2,5kg, 10kg. 
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