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Artistico - Travertino  
(Traverten ve Doğal Taş Dokulu Kaplama) 

 

Uygulandığı cephelerde traverten görünümü sağlayan, mineral bazlı, dekoratif 

iç cephe sıvasıdır. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Binaların iç kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, zemin 

hazırlığı sonrasında uygun astarı ile birlikte kullanılır. 
   

Özellikleri 
 

• Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar 

• Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. 

• Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur. 

• Mükemmel bir örtücülüğe sahiptir. 
 

Uygulama 
 

Bianca Travertino uygulanacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ ve toz temizlendikten sonra yüzey bozuklukları 

Bianca İç Cephe Macunu ile düzeltilmeli, Bianca Vals Astar ile astarlanmalıdır. Bianca Travertino ürünü 

seyreltilmeden, çelik mala ile ilk kat en az 1 mm kalınlığında olacak şekilde uygulanır. İlk kat uygulamasından 

en az 6 saat sonra 2. kat uygulamaya geçilir. 2.katın tam kuruma öncesi özel süngeri veya tarağı ile yüzeye 

efekt verilir. Daha sonra düzgün bir son kat elde etmek için çelik mala ile yüzey perdahlanır. Uygulama 

yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C 

olmasına dikkat edilmelidir. 
 

İnceltme (Hacimce) 
 

Kullanıma hazırdır. 
 

Kuruma Süresi (20°C) 
 

Dokunma Kuruması: 2 - 3 saat 

Tam Kuruması: 48 saat 
 

Boyanabilen Alan 
 

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için1 kg ile 1,00 - 1,35 m² 

alan kaplanır. 
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.  
 

Ambalaj 
 

3,50 / 20,00 kg 
 

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri 
 

• Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız. 

• Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz. 

• Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız. 

• Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz. 

• Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.  

• Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz. 

• Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz. 

• Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz. 


