
OPIS VÝROBKU: 
Omítka TRAVERTIN KLASICKÝ VÁPENNÝ je exkluzivní dekorační 
materiál imitující přírodní kámen. Charakteristickou vlastností 
dekorace s takovou povrchovou úpravou je vzhled přírodního 
kamene díky obsahu mramorové moučky a viditelné zářezy a 
úbytky na jeho povrchu díky použité techniky nanášení. 
 
Rozsah využití: 
Vápenná omítka TRAVERTIN KLASICKÝ je určená k nanášení na 
omítku, beton, kámen, sádrokarton a jiné nosné podklady, po jejich 
dřívější úpravě, v interiérech. 
 
Konečný vzhled a zabezpečení: 
V závislosti od toho, zda se jedná o TRAVERTIN jemnozrnný nebo 
hrubozrnný, můžete získat efekt mělkých nebo hlubokých úbytků. 
Omítku je po vyschnutí nejlépe natřít speciálním odolným lakem na 
alkálie LAKEM NA VÁPENNÉ DEKORACE. Odpovědné vtírání 
LAKU, vniká a zahlubuje se v nerovnostech podloží a zdůrazňuje 
dekorační efekt.  
 
ZPŮSOB POUŽITÍ 
 
Příprava podkladu: 
TRAVERTIN KLASICKÝ nejlépe nanášet přímo na dříve  
nepomalované, surové omítky obsahující cement a vápno. Pouze 
tehdy se Travertin sváže s podkladem a vytvoří jednotnou celost. 
- při velmi savých, pórovitých vápenných a vápenocementových 
omítkách je zapotřebí před aplikací omítky povrch napenetrovat 
penetrací, která je součástí balení).  
V ostatních případech TRAVENTIN vyžaduje podklad silně vázaný, 
suchý, očištěný ze starých opadávajících malířských nátěrů, rovný, 
bez puklin, bez prachu a mastných skvrn. Plochy dříve natřené 
olejovými barvami musíte pečlivě očistit až do původního podkladu. 
Slabě vázané podklady je nutno napenetrovat HLUBOKO 
PENETRUJÍCÍM ZÁKLADNÍM NÁTĚREM, který je součástí balení. 
Všechny povrchy (kromě surových minerálních omítek) je nutno 
před aplikací TRAVERTINU natřít přiloženou penetrací.  
 
 



V závislosti na typu a stavu podkladu jeho správná příprava (v 
pořadí vrstev) vypadá následovně: 
PENETRAČNÍ NÁTĚR jedna vrstva 
Příprava omítky: 
Omítka je připravena k použití a již se neředí. 
Barvení: 
V podstatě chcete-li získat typický vzhled travertinu, lak je nutno 
zabarvit a odpovědním způsobem ho vtírat do povrchu. Chcete-li 
však zabarvit TRAVERTIN KLASICKÝ ve hmotě, vystačí do hmoty 
dodat barvivo a pečlivě promíchat. K Vaši dispozici je celá paleta 
barviv, odolných na alkálie. Nesmíte ale přitom zapomenout, že je 
třeba zabarvit náležité množství omítky, které Vám umožní 
jednorázové vykonání celé dekorace. 
 
Rady: 
Aby se vápenné omítky dobře vázaly, vyžadují dostatečné množství 
vody. Během aplikace musíte podniknout různé kroky, které umožní 
vedle možností co nejpomalejší a rovnoměrné vysychání dekorace. 
Je třeba dbát o potřebnou vlhkost podkladu a zajistit vhodnou 
atmosféru v místnosti. Aby se předešlo příliš rychlému a 
nerovnoměrnému vysychání omítky, nejlépe vypnout topení, 
pracovat v uzavřených prostorách bez průvanu při teplotě vyšší než 
5oC, a dekorovaný povrch chránit před přímými účinky umělého 
osvětlení a přímým slunečním zářením. 
 
Dekorování:  
1 vrstva: 
V každém případě, bez ohledu na druh použitého penetračního 
nátěru a podkladu, před nakládáním TRAVERTINU KLASICKÉHO 
je potřeba celý povrch zvlhčit vodou, proporcionálně vzhledem k 
jeho savosti. Omítku nanášejte nerezovým hladítkem na tloušťku 
zrna a vyhlaďte. Počkejte 12 - 24 hodin, aby povrch náležitě vyschl. 
Před naložením 2 vrstvy je nutno případné zhrubnutí a záděry 
delikátně přebrousit smirkovým papírem dokud nezmizí, a následně 
celý povrch oprášit pomocí měkkého štětce. 
 
2. Vrstva 
Před naložením druhé vrstvy je nutno celý povrch velmi pečlivě 
navlhčit vodou pomocí malířského válečku a štětce. Na navlhčený 



povrch nanášejte vrstvu omítky a vyrovnejte. Nutno pamatovat, že 
nakládaná vrstva musí mít takovou tloušťku, aby při nakládaní  
Kamínky mramorové moučky netvořily rýhy v povrchu (nežádoucí 
efekt lýkožrouta). Při nanášení na velké plochy musíte nepřetržitě 
kontrolovat, jaká je vlhkost povrchu, zvláště na místech, kde se 
spojuje materiál (navlhčování pomocí stříkačky), tak aby nevznikala 
viditelná spojení. Druhou vrstvu ve fázi zasychání začneme 
umělecky „ničit“ vytvářejíc neregulérní nepravidelné rýhy a 
prohlubeniny (podle potřeby, nejčastěji však na plocho, horizontálně 
a svisle). Můžete použít různá nářadí, použití kterých vytvoří efekt 
prohlubní a rýh podobných těm, které se nachází na přírodním 
kameni. Můžete tedy použít štětkový váleček  a vydrápávat tvrdou 
plastovou štětkou; vydrapovat špachtlemi o různých velikostech; 
vydrápávat tvrdým zubatým hřebenem. Při „ničení“ povrchu 
současně povrch jemně vyhlazujte uhlem hladítka. Při vyhlazovaní 
se póry omítky uzavírají a nevydrápaný povrch získává 
charakteristický saténový lesk. Pokud se vytvořené vydrápání a rýhy 
zavírají v době zahlazování, musíme zmenšit sílu nátisku hladítka 
nebo počkat až povrch více přischne. V době zahlazovaní je 
důležité udržovat hrany hladítka čisté (nejlépe z Hladítka 
odstraňovat veškeré stopy po materiálu za pomocí papíru nebo 
suchého hadříku vždy po každém tahu). Tímto způsobem proveďte 
práci na celém povrchu. Počkejte 12 až 24 hodin v 
teplotě 21oC a relativní vlhkosti 50% do celkového vyschnutí, 
následně zhrubnutí a záděry delikátně přebruste smirkovým 
papírem dokud nezmizí, a následně celý povrch oprašte pomocí 
měkkého štětce. 
 
 
 
Lakování: 
Nejprve celý povrch rovnoměrně nalakovat bezbarvým lakem, který 
dle potřeby můžeme naředit 10% vody. Po 6 - 12 hodinách 
vysychání lze přistoupit k barevnému lakování. Smíchejte LAK s 
vybraným barvivem a aplikujte shodně ve směru provedených 
vyškrábnutí. Nejvhodnější je štětec cca 10 cm. Lakování začínejte 
shora dolů (jestli jste vyškrabovali svisle) úzkými pásky a zabarvený 
LAK ihned stírejte z plochých nevydrápaných oblastí. Nejlépe tuto 
práci provádět za pomocí houby, kterou je třeba soustavně vymývat 
ve vodě a vymačkávat. Tímto způsobem zůstane co nejvíce barviva 



v rýhách a prohlubních, což dodá typický vzhled celé dekoraci. 
Chcete-li aby byly vydrápané rýhy co nejvíce viditelné a silně 
probarvené, je nutno je během prvního lakování obejít a snažit se 
nalakovat pouze ploché nevydrápané povrchy (na tyto účely je 
nejlépe použít váleček na lak s velmi krátkým vlasem). Tímto 
způsobem provádíme celý povrch dekorace. 
 
Travertin klasický můžete použít v místnostech se zvýšenou 
vlhkostí. Na účely zabezpečení povrch omítky před vlhkostí 
doporučujeme dodatečně použít speciální VOSKOVÝ IMPREGNÁT 
ze systému zabezpečení stěn.  
Impregnace TRAVERTINU: voskový impregnátor nanášíme vždy na 
dobře nalakovaný povrch. Aplikaci provádíme měkkým štětcem 
nebo flokovým aplikátorem na plochu s velikostí 0,1 až 0,3 m2. 
Opatrně roznášíme po povrchu téměř suchým nářadím křížovými 
pohyby. Tímto způsobem postupujeme po celém povrchu. Již jedna 
vrstva vosku vystačí, aby povrch omítky přestal sát vodu. 
Doporučujeme aplikovat dvě tenké vrstvy. Vosková impregnace 
provedena tímto způsobem podkresluje vzhled struktury získané 
dekorace a mění lesk povrchu. Lesklý efekt získáme na hladkém 
povrchu vyleštěním impregnovaného povrchu, použitím měkkého 
hadříku nebo benátským hladítkem. Před aplikací na celém povrchu 
doporučujeme provést zkoušku efektu na malém povrchu.  
TRAVERTIN KLASICKÝ má díky obsahu vápna antibakteriální 
vlastnosti, jeho vysoká alkaličnost zabraňuje tvorbě bakterijní flóry a 
plísní. Složky produktu jsou naturálního původu. 
 
Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití výrobku. 
Omítka TRAVERTIN obsahuje rozemletý mramor přírodní barvy, barva kterého 
se ale může v jednotlivých výrobních sériích jemně lišit. Vzhledem k obsahu 
plniva přírodního původu doporučujeme zakoupit dané množství balení z jedné 
výrobní série. Číslo výrobní série najdete pod datem použitelnosti. Koupíte-li 
obaly z různých výrobních sérií, před použitím smíchejte tyto obaly dohromady 
. 

 
 
 
 
 
 
 



NÁŘADÍ: 
Hladítko z nerezové oceli, špachtle, stříkačka na vodu, drobný 
smirkový papír, štětec, malířsky váleček na barvy nebo na lak, 
hubka, vlhký hadřík, hadřík nebo bavlněný tampon, nářadí na 
„ničení“ povrchu. 
Nářadí je nutno ihned po ukončení práce umýt teplou vodou. 
 
Vydatnost: 
Cca 0,6 – 0,8 omítky/m2   
vydatnost závisí také na připravenosti podkladu a na zkušenostech 
osoby vykonávající práce, na způsobu přípravy podkladu, na 
požadovaném dekoračním efektu, na metodě aplikaci. Za účelem 
zkontrolování vydatnosti v konkrétních podmínkách doporučujeme 
provézt zkoušku na konkrétním podkladě. 
 
Počet vrstev: 2 
Čas zasychání: cca . 24 hodin v závislosti na tloušťce vrstev. Při 
nízké teplotě a/nebo při vysoké relativní vlhkosti se čas schnutí 
může prodloužit.  
 
 
Skladování a použití:  
Skladovat v uzavřených původních baleních v suchých místnostech. 
Nevystavovat častým a velkým teplotním rozdílům. Teplota odkladu 
v průběhu aplikace: +5 do 25°C 
Klasifikace výrobku: 
Výrobek dráždivý – XiR 
 
- věty informující o nebezpečí:  
R41 – Nebezpečí vážného poškození očí 
R37 – Dráždí dýchací orgány 
R 38 – Dráždí kůži 
 
 
Bezpečnostní pokyny: 
Uchovávejte mimo dosahu dětí. Během míchání nevdechujte prach. 
Zamezte styku s kůží. Zamezte styku s očima. 
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc. 



Používejte vhodný ochranný oděv, vhodné ochranné rukavice a 
brýle nebo ochranné prostředky pro obličej. Při požití okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
 
Doba použití:  
Doba použití kolem 3 měsíců. Toto období lze prodloužit utěsněním 
zbytku materiálu v kýblu pomocí PVC fólie a pečlivým uzavřením 
obalu. Před opakovaným použitím je nutno materiál opakovaně 
zamíchat pomocí mechanického míchadla a v případě potřeby 
dodat malé množství vody. 
 
 
 


