
 

 

 

   Potrzebne narzędzia 

Paca ze stali nierdzewnej (Pollock Trowel), Paca 

Mondrian 

Przygotowanie podłoża 

Podłoża murowane: 

Podłoża muszą być dokładnie przygotowane 

poprzez ręczne wyszczotkowanie oraz/lub przez 

dokładne umycie myjką ciśnieniową w zależności 

od ilości i rodzaju  zabrudzenia powierzchni.  

Starą farbę należy usunąć. Zaleca się także, 

usunąć znaczne niedoskonałości za pomocą 

wypełniającej masy szpachlowej Metro Stuc.  

Najpierw należy nałożyć jedną warstwę masy 

wiążącej na bazie wody Metro Fix. Upewnij się, że 

nowa warstwa wyschła przed następną aplikacją. 

Rozcieńczanie: 

Gotowy do użytku, można dodać odrobinę wody 

aby otrzymać odpowiednią konsystencję 

Aplikacja 

Nałóż warstwę MATERIA ROMANA (2-4 mm)   

za pomocą pacy ze stali nierdzewnej  Pollock 

Trowel,  bezpośrednio po nałożeniu należy 

wytworzyć zamierzony ziarnisty efekt za pomocą 

pacy Modrian Pad. Gdy powierzchnia zaczyna 

wysychać należy wygładzić najbardziej widoczne 

nierówności  za pomocą pacy ze stali 

nierdzewnej. Zanim wyschnie całkowicie , 

wygładź powierzchnię czystą pacą ze stali 

nierdzewnej, aby uzyskać gładką powierzchnię.  

W celu uzyskania jak najlepszej tekstury 

ziarnistego podłoża nałóż 2 mm powłokę Materia 

Romana .  Aby wytworzyć  rowki 

charakterystyczne dla trawertynu, przetrzyj 

powierzchnię zarówno w pionie jak i w poziomie, 

ostro zakończonym narzędziem (takim jak 

śrubokręt). Po całkowitym wyschnięciu odczekaj 

przynajmniej 24 godziny zanim nałożysz 

wykończenie Materia Romana Finitura.  

 

Nazwa 

MATERIA ROMANA 

Opis produktu 

tynk dekoracyjny zawierający szpachle wapienną, 

drobinki marmuru oraz inne dodatki. Poprawnie 

zastosowany pozwala osiągnąć wygląd skał 

wapiennych, efekt („Roman travertine”) 

Klasyfikacja UNI 8681 

Jedno komponentowa, schnąca w procesie 

chemiczno - fizycznym, grubo - warstwowa farba 

wykończeniowa, rozpuszczalna w wodzie,  

o matowym wykończeniu. 

Zastosowanie 

Wewnętrzne / zewnętrzne 

Zalecane podłoże 

Tynki (w stanie surowym oraz wykończonym), 

tynki wapienne oraz farby. 

  

   
 

Wygląd/Skład 

Stan fizyczny: pasta 

Typ spoiwa: cement 

Charakterystyka wymiarów 

Waga całkowita: 1680 +/- 50 g/litr 

Wygląd: matowy 

Grubość warstwy: 0,4 – 0,6 mm 

Dostępna kolorystyka 

Biały 

  

   
 

Warunki nakładania 

Temperatura otoczenia: min +5 C max + 40 C 

Wilgotność: max 80% 

Nie zaleca się aplikacji w bardzo słoneczne oraz 

wietrzne dni. 
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                 COLORS  

MATERIA ROMANA 
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Czas schnięcia w temp. 23C 

24 godziny 

Grubość suchej powłoki: 

3-5 mm  

Wydajność  

0,4 – 0,6 m2/kg (jedna warstwa)  

Rekomendowana ilość na m2: 1.8-2.2 kg (każda 

warstwa) 

Wydajność  z opakowania (25kg): ok. 10-12 m2 

Krycie farbą 

Kompatybilny z produktami na bazie wody.  

Uwagi: 

Rekomendujemy używać tej samej partii produktu 

na ciągłej powierzchni, w przeciwnym razie mogą 

wystąpić niewielkie różnice w finalnym efekcie.  

 

 

Pojemności 

25 k g – 5 kg  

Przechowywanie 

Od +5 C do +30 C. 

Producent gwarantuje, iż produkt nie zmieni 

swoich właściwości w przeciągu roku, jeśli był on 

przechowywany w oryginalnym opakowaniu, w 

suchym i osłoniętym miejscu.  

Nie przechowywać w temperaturze poniżej +5C. 

 

 

Klasyfikacja zagrożeń 

Wymagane są naklejki dotyczące ryzyka według: 

Dekretu ustawodawczego (DL) 52 z dnia 
03.02.1997 poprawionym przez DL 90 z dnia 
25.02.1998; Dekretu Ministerstwa Zdrowia(DMS) 
z dnia 04.04.1997, DMS 28.04.1997; DL 285 z dnia 
16. 07.1998, Dyrektywy UE1999/45/EC z dnia 
31.05.1999; DMS  z dnia 07.07.1999, 10.04.2000, 
26.01.2001 oraz 11.04.2001, DMS z dnia 11.04.2001, 
Dyrektywy UE 2001/58/EC, 2001/59/EC, 2001/60/EC 
oraz kolejnych poprawek. 
Ostrzeżenia dla użytkownika 
Patrz karta bezpieczeństwa  
Zapach 
Bezzapachowy 
Identyfikacja typów odpadów 
Postępować zgodnie z decyzją EEC -2000/532/EC 
poprawki:2001/118/EC, 2001/119/EC, 2001/573/EC 
oraz kolejnymi poprawkami. 
Opakowanie plastikowe 
może być sklasyfikowany  (KOD: 150102) i 
traktowany jako odpad miejski zgodnie z 
regulacjami prawnymi władz lokalnych 
Opakowanie metalowe 
może być sklasyfikowany (kod:150104) i 
traktowany jako odpad miejski zgodnie z 
regulacjami prawnymi władz lokalnych. Jeśli w 
pojemniku pozostaje niezaschnięta farba odpad 
ten należy sklasyfikować jako( kod 080112) 
Utylizować zgodnie z lokalnymi regulacjami 

prawnymi.  

Informacja: Niniejsza Karta Techniczna została 

przygotowana według naszej najlepszej wiedzy 

technicznej i naukowej. Jednakże, nie jest ona 

wiążąca i nie przyjmujemy w związku z nią żadnej 

 

Uwaga: Powyższa karta techniczna została przygotowana w oparciu o naszą najlepszą wiedzę techniczną  

i naukową. Jednak stosowanie produktu i warunki nawierzchniowe są poza kontrolą producenta.  


