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                UYGULAMA ŞEKLİ              
                
 
 
 
 
 
 
                  AMBALAJ VE DEPOLAMA            
        
 
 
 
 

Deco-Travert çimento akrilik esaslı kendinden renkli traverten görünümlü iç cephe kaplama malzemesidir. 
 Genel özellikleri; 

 Uygulaması kolaydır 
 Çatlama dökülme yapmaz 
 Akma sarkma yapmaz 
 Parlak yüzeyler elde edilebilir 
 Farklı desenler elde edilebilir 
 Decoshine ve Deco-Stella gibi dekoratif ürünler ile kullanılabilir.  

 

Binaların iç yüzeylerinde, beton, sıva, alçıpan, v.b. yüzeylerine kullanılabilir. Otel, ofis, restoran, cafe vb. 
mekanlar da kullanılabilinecek desen malzemesidir. 

Yeni yüzeyler: Yüzey, toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Düzgün yüzeylerin elde 
edilebilmesi için Decopaste ürün gurubu macun kullanılmalıdır. Yüzeylerde olabilecek tamiratlar, Dekonar ve 
Decopaste ile yapılmalıdır.   

Eski yüzeyler: Yüzey, toz, kir, yağ ve yabancı maddelerden ve oynak, kabarmış tabakalardan arındırılmış 
olmalıdır. Bozuk yüzeylerin onarımı Dekonar veya Decopaste ürün grupları ile tamir edilmelidir.  

Deco-Travert uygulanmadan önce yüzeyin düzgün olması gerekir. Yüzey istenen düzgünlükte değil 
ise Decopaste Int-0100 veya Dekonar-0100 ile düzeltilmesi gerekir. Yüzey kurumasını takiben Deco Travert çelik 
mala ile yüzeye doğrudan tek kat olarak iyice yayılarak düz uygulama yapılır. Yüzeyin tam kurumasıyla birlikte 
verilecek olan desene göre 2.kat olarak uygulanan yüzeyde sünger, fırça, dekoratif el aletleriyle desen verilir. 
Yüzey boyaması için Novashine A, Decoshine, Deco-Stella ve Deco-Antique gibi ürünler rulo, sünger gibi 
dekoratif ekipmanlar ile uygulanır. 

Deco-Travert, 25 kg’lık plastik kovalarda satışa sunulmaktadır. Doğrudan güneş ışınlarından, aşırı sıcak ve 
soğuk ortamlardan, nemden uzak tutunuz. Temiz ve kuru ortamda depolayınız.  Açılmamış ambalajlar 12 ay 
süreyle saklanabilir.  

Çimento akrilik esaslı, traverten taş görünümlü, tek bileşenli dekoratif kaplamadır.  
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                  SAĞLIK VE GÜVENLİK      
                  
 
                TEKNİK BİLGİ 
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Tüketim: 1,5-2,0 kg/m2 

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. 
 


