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Betono
Beton architektoniczny

WłaściWości:

 » łatwość aplikacji

 » możliwość stosowania na różnych 
podłożach

 » paroprzepuszczalność

Dane Techniczne:

 » wydajność:  ~ 0,5 m2/kg

 » czas schnięcia: 8 h *

 » opakowania:  12 kg, 24 kg

* zależy od grubości warstwy

Tynk Betono jest materiałem służącym do two-
rzenia imitacji surowego betonu. Produkt prze-
znaczony do kreacji pomieszczeń w  nowoczesnym, industrial-
nym stylu. Deska szalunkowa, płyta betonowa, całkowicie gładka 
powierzchnia czy też ubytki i wżery to tylko część możliwych do 
uzyskania efektów. Zaleca się zabezpieczenie powierzchni bejcą 
VeLatUro.

Betono Umido
BeTon archiTekToniczny W masie

WłaściWości:

 » produkt gotowy do użycia

 » możliwość stosowania na różnych 
podłożach

 » łatwość aplikacji

Dane Techniczne:

 » wydajność:  ~ 0,5 m2/kg

 » czas schnięcia: 8 h *

 » opakowania:  12 kg, 24 kg

* zależy od grubości warstwy

Tynk Betono Umido jest gotową masą de-
koracyjną przeznaczoną do tworzenia dekoracji 
w  nowoczesnym, industrialnym stylu. Pozwala uzyskać efekty 
jak w tynku Betono, jednakże nie wymaga wstępnej obróbki. 
Zaleca się zabezpieczenie powierzchni bejcą VeLatUro.
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traVertino Vero
TraWerTyn gruBoziarnisTy

WłaściWości:

 » odporność na działanie grzybów 
i pleśni

 » zdolność dyfuzji wilgoci z podłoża

 » umożliwia oddychanie ścian

Dane Techniczne:

 » wydajność:  0,5–0,6 m2/kg 
  (1 warstwa)

 » czas schnięcia: 12 h *

 » opakowania:  6 kg, 12 kg

* zależy od grubości warstwy

Tynk traVertino Vero służy do tworzenia 
imitacji naturalnego kamienia typu trawertyn. 
Zastosowanie surowców pochodzenia naturalnego sprawia, że 
wyrób jest przyjazny dla człowieka i środowiska. W zależności od 
sposobu wykończenia, umożliwia odwzorowanie różnorodnych 
form erozji kamienia. Efekt końcowy doskonale podkreśli lakier 
Vernice TrasParenTe.

traVertino Grana Fine
TraWerTyn DroBnoziarnisTy

WłaściWości:

 » odporność na działanie grzybów 
i pleśni

 » zdolność dyfuzji wilgoci z podłoża

 » umożliwia oddychanie ścian

Dane Techniczne:

 » wydajność:  0,5–0,6 m2/kg 
  (2 warstwy)

 » czas schnięcia: 12 h *

 » opakowania:  6 kg, 12 kg

* zależy od grubości warstwy

Tynk traVertino Grana Fine służy do two-
rzenia imitacji naturalnego kamienia typu trawer-
tyn. Zastosowanie surowców pochodzenia naturalnego spra-
wia, że wyrób jest przyjazny dla człowieka i środowiska. Drobne 
ziarno pozwala uzyskać klasyczne i  eleganckie wykończenie 
wnętrza. Efekt końcowy doskonale podkreśli lakier Vernice 
TrasParenTe.
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Veneziano LUcido
sTiuk Wenecki WeWnęTrzny

WłaściWości:

 » gładka powierzchnia odporna na 
wilgoć

 » odporny na działanie grzybów 
i pleśni

 » umożliwia aktywne oddychanie 
ścian

Dane Techniczne:

 » wydajność:  ~ 1–1,5 m2/kg

 » czas schnięcia: 6–8 h *

 » opakowania:  6 kg, 12 kg

* zależy od grubości warstwy i  warunków 
atmosferycznych

Stiuk Veneziano LUcido idealnie nadaje się do 
naśladowania dawnych technik dekoracji wnętrz. 
Pozwala tworzyć eleganckie powierzchnie o  wysokim połysku 
oraz wyszukane efekty np. imitacja marmuru. Zastosowanie su-
rowców pochodzenia naturalnego sprawia, że wyrób jest przy-
jazny dla człowieka i środowiska. Powierzchnię należy zabezpie-
czyć woskiem sTucco cera.

Veneziano FUori
sTiuk Wenecki zeWnęTrzny

WłaściWości:

 » gładka powierzchnia odporna 
na wilgoć

 » odporny na działanie grzybów 
i pleśni

 » umożliwia aktywne oddychanie 
ścian

Dane Techniczne:

 » wydajność:  ~ 1–1,5 m2/kg

 » czas schnięcia: 6–8 h *

 » opakowania:  6 kg, 12 kg

* zależy od grubości warstwy i  warunków 
atmosferycznych

Stiuk Veneziano FUori stosuje się do tworze-
nia gładkich ścian zewnętrznych, jak również wy-
kańczania elementów architektonicznych takich jak: kolumny, 
gzymsy czy cokoły. Elegancki, błyszczący efekt znajduje zasto-
sowanie w klasycznych i nowoczesnych stylizacjach. Gotową po-
wierzchnię można zabezpieczyć woskiem sTucco cera.
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sTucco cera
Wosk Do sTiuku

WłaściWości:

 » łatwość aplikacji

 » zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią

 » czyni powierzchnię zmywalną

 » umożliwia aktywne oddychanie ścian

Dane Techniczne:

 » wydajność:  20–30 m2/kg

 » czas schnięcia: 2 h *

 » opakowania:  1 kg

* całkowite utwardzenie po 7 dniach

Wosk sTucco cera służy do zabezpiecza-
nia ścian i  elementów architektonicznych 
zdobionych stiukiem Veneziano LUcido 
i Veneziano FUori. Poprzez nałożenie wosku 
uzyskujemy powierzchnię odporną na wilgoć 
oraz zmywanie wodą. Powłokę można odnawiać 
bez konieczności usuwania poprzednich warstw.

VeLatUro
Bejca

WłaściWości:

 » zmywalność

 » łatwość aplikacji

 » satynowe wykończenie

Dane Techniczne:

 » wydajność:  ~ 15 m2/l

 » czas schnięcia: ~ 6 h *

 » opakowania:  1 l

* całkowite utwardzenie po 7 dniach

Bejcę VeLatUro stosuje się do zabezpiecza-
nia ścian wykończonych Betono i  Betono 
Umido. Nadaje malowanej powierzchni saty-
nowy połysk oraz tworzy powłokę impregnują-
cą. Zastosowanie dodatków uszlachetniających 
sprawia, że produkt ten jest łatwy w  aplikacji 
oraz posiada wysoką elastyczność.
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WłaściWości:

 » wysoka siła krycia

 » efekt metalicznej powierzchni

 » łatwość aplikacji

Dane Techniczne:

 » wydajność:  ~ 15 m2/l

 » czas schnięcia: ~ 6 h *

 » opakowania:  1 l

 » kolory: srebro, złoto, miedź

* całkowite utwardzenie po 7 dniach

Vernice
Werniks

Półtransparentny lakier Vernice nadaje malo-
wanym powierzchniom szlachetny, metaliczny 
wygląd. Tworzy błyszczącą, odporną na zmywa-
nie powłokę. W zależności od sposobu aplikacji 
i  połączenia z  innymi produktami (np. PaTina, 
maDrePerLa) pozwala na uzyskanie różnorod-
nych efektów dekoracyjnych. Polecany do wy-
kańczania powierzchni pokrytych traVertino 
Vero, traVertino Grana Fine.

PaTina
PaTyna

WłaściWości:

 » efekt metalicznej powierzchni

 » wysoka wydajność

 » łatwość aplikacji

Dane Techniczne:

 » wydajność:  ~ 25 m2/l

 » czas schnięcia: ~ 6 h *

 » opakowania:  1 l

 » kolory: srebro, złoto, miedź

* całkowite utwardzenie po 7 dniach

Farba PaTina pokrywa malowaną powierzch-
nię jednolitą, metaliczną powłoką. W zależności 
od sposobu aplikacji i połączenia z  innymi pro-
duktami (np. Vernice, maDrePerLa) pozwa-
la na uzyskanie różnorodnych efektów dekora-
cyjnych. Polecany do wykańczania powierzchni 
pokrytych traVertino Vero, traVertino 
Grana Fine.

maDrePerLa
masa PerłoWa

WłaściWości:

 » efekt metalicznej powierzchni

 » naturalny skład

 » odporność na zmywanie

Dane Techniczne:

 » wydajność:  ~ 25 m2/l

 » czas schnięcia: ~ 6 h *

 » opakowania:  1 l

 » kolory: srebro, złoto, miedź

* całkowite utwardzenie po 7 dniach

Masa maDrePerLa tworzy odporną na zmy-
wanie, barwną powłokę z aksamitną poświatą. 
Idealna do kreowania nietuzinkowych, elegan-
ckich wnętrz. Przeznaczona jest do ostatecz-
nego wykończenia i  podkreślenia struktury 
Veneziano LUcido i Veneziano FUori.
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Vernice TrasParenTe
Lakier

WłaściWości:

 » połysk

 » zmywalność

 » łatwość aplikacji

Dane Techniczne:

 » wydajność:  ~ 15 m2/l

 » czas schnięcia: ~ 6 h *

 » opakowania:  1 l

* całkowite utwardzenie po 7 dniach

Lakier Vernice TrasParenTe służy do wy-
kańczania powierzchni wykonanych tynkami de-
koracyjnymi. Tworzy błyszczącą, transparentną 
powłokę odporną na zmywanie. Jest bazą do 
tworzenia wielobarwnych efektów w  zależno-
ści od dodanych pigmentów. Zalecany jest do 
podkreślania struktury traVertino Vero 
i traVertino Grana Fine.

Vernice oPaco
Lakier matowy

WłaściWości:

 » matowa powierzchnia

 » zmywalność

 » łatwość aplikacji

Dane Techniczne:

 » wydajność:  ~ 15 m2/l

 » czas schnięcia: ~ 6 h *

 » opakowania:  1 l

* całkowite utwardzenie po 7 dniach

Lakier Vernice oPaco służy do wykańczania 
powierzchni wykonanych tynkami dekoracyj-
nymi. Tworzy matową, transparentną powłokę 
odporną na zmywanie. Jest bazą do tworzenia 
wielobarwnych efektów w zależności od doda-
nych pigmentów. Zalecany jest do podkreślania 
struktury traVertino Vero i traVertino 
Grana Fine.

Vernice FrattUra
Lakier Do sPękań

WłaściWości:

 » niepowtarzalny efekt

 » wysoka elastyczność

 » łatwość aplikacji

Dane Techniczne:

 » wydajność:  ~ 10–15 m2/l

 » czas schnięcia: ~ 2 h *

 » opakowania:  1 l

* całkowite utwardzenie po 7 dniach

Lakier Vernice FrattUra przeznaczony jest 
do tworzenia efektu spękań. Siatka i  wielkość 
pęknięć zależy od grubości nakładanej farby 
i użytych narzędzi. W celu uzyskania efektu na-
leży stosować z farbami wodorozcieńczalnymi.
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FonDo saBBia
GrUnt krzemowy

Fondo acriLico
GrUnt akryLowy

WłaściWości:

 » bardzo dobra przyczepność

 » głęboka penetracja podłoża

 » łatwość aplikacji

Dane Techniczne:

 » wydajność:  10–15 m2/kg

 » czas schnięcia: 4–6 h

 » opakowania:  1 kg, 6 kg

WłaściWości:

 » łatwość aplikacji,

 » krótki czas schnięcia

 » paroprzepuszczalność

Dane Techniczne:

 » wydajność:  15–20 m2/kg

 » czas schnięcia: ~ 2 h

 » opakowania:  1 kg, 5 kg

Grunt FonDo saBBia to produkt przeznaczo-
ny do przygotowania, wyrównania chłonności 
i wzmocnienia podłoża pod powłoki wykończe-
niowe. Umożliwia wykonywanie prac budowla-
nych na śliskich powierzchniach o  słabej przy-
czepności. Grunt zalecany do przygotowania 
podłoża pod traVertino i Betono.

Grunt Fondo acriLico to głęboko pene-
trujący preparat służący do przygotowania 
podłoży wewnętrznych i  zewnętrznych do 
dalszych prac. Można go stosować na starych 
i  nowych powierzchniach, takich jak tynk gip-
sowy, cementowy, cementowo-wapienny, be-
ton, płyty gipsowo-kartonowe. Zalecany do 
wzmacniania powierzchni przed zastosowaniem 
acriLico, Veneziano i  innych materiałów 
wykończeniowych.
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caLceo
FarBa WaPienna

WłaściWości:

 » działanie antybakteryjne 
i przeciwgrzybicze

 » naturalny skład

 » paroprzepuszczalność

Dane Techniczne:

 » wydajność:  3–4 m2/l

 » czas schnięcia: 24 h *

 » opakowania:  10 l

* całkowite utwardzenie do 28 dni

Farba caLceo to mineralna powłoka wapienna 
do zastosowań wewnętrznych i  zewnętrznych. 
Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością, dobrym kry-
ciem, tworzy matowe wykończenie. Dzięki swoim alkalicznym 
właściwościom ma naturalne działanie antybakteryjne oraz zapo-
biegające rozwojowi pleśni i grzybów.

acriLico
FarBa akryLowa

Farba acriLico tworzy gładką i matową powło-
kę. Zalecana jest do pierwotnego i renowacyjne-
go malowania podłoży, takich jak tynki wapienne, cementowo-
-wapienne, cementowe, gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe. 
Stosowana na surowych powierzchniach (np. beton, cegła, pu-
stak) stylizuje wnętrza w  modnym, loftowym stylu. Malowaną 
powierzchnię należy zagruntować Fondo acriLico.

WłaściWości:

 » wysoka siła krycia

 » podwyższona odporność na 
zabrudzenia

 » paroprzepuszczalność

Dane Techniczne:

 » wydajność:  10 m2/l

 » czas schnięcia: ~ 2 h

 » opakowania:  10 l
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