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Travertin er en dekorativ puds med fine korn. Resultatet er en struktur, der minder om overfladen 
på naturlig travertin. Produktet er en del af Primacols Dekorative serie. 
 
 
 

1. EGENSKABER 

Travertin er en eksklusiv puds baseret på naturlig kalksten og marmorstøv. Den bruges til 
indendørs dekoration. Med den rette påføringsteknik og indholdet af fillers med forskellige størrelse 
korn er det muligt at opnå naturlige huller og buler. Overflader behandlet med Travertin minder om 
natursten brugt som dekorationsmateriale.   
 
Beskyt dekoration med Fernis eller andet beskyttende lag. Disse kan findes i Primacols Dekorativ 
serie. Travertin anbefales som finish, ikke bare på vægge, men også på andre elementer såsom 
ildsteder eller trapper. Den findes i mange forskellige farver og kan påføres på mange måder, og 
derved er der mange muligheder for dekoration. 
 

2. TEKNISKE DATA 

Komposition: Læsket kalk, fillers 
Udseende: Pudder 
Farve: Hvid til grå 
Lugt: mild, specifik 
pH: ~12,5 (Vandopløsning) 
Totaltørretid: 24 timer 
Rengøring af værktøj: Varmt vand med rengøring 
Opløsning: Vand 
Dækkeevne: 1 m2/kg 

3. Påføring 

OBS! Før du begynder at arbejde på overfladen, er det vigtigt, at du kender til arbejdsmetoden. 
Afprøv derfor metoden på et mindre område. 

Overfladen skal vøre tør, ren, jævn og primet, måske to gange. Travertin kan bruges i 
temperaturer mellem 15 – 25 grader C. 

1) Tilsæt vand til travertinen for at gøre den til spartelmasse. Den må hverken være for tyk 
eller for vandig. 

2) Brug en venetiansk murske. Påfør masse på tykkelse med kornene og gør den glat. 

3) Efter min. 12 timer skal overfladen gøres våd 2-3 gange med vand. Så påføres andet lag af 
massen på samme måde som det første. 

4) ”Krads dekorationen”. Efter et par minutter bruges murskeen i 90° vinkel til at lave ridser. 
Alle ridser skal være enten vertikale eller horisontale. Sørg for, at hele overfladen er glat, 
inden det tørrer helt.  
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5) ”Fernis og farve”. Efter 12 timer påføres det beskyttende lag til travertin. Sørg for, at der 
ikke efterlades pletter. Efter 6 timer gnides det med en svamp eller pensel med lak i rette 
farve. Sørg for at fordele farven jævnt. Fjern al overskydende farve. Alt arbejde skal 
udføres i samme retning.  

4. OVERFLADEFORBEREDELSE 

Overfladen skal forberedes godt. Den skal renses for skidt, støv og fedtpletter. Rester af maling og 
løs puds skal fjernes. Frisk cement og kalkcement skal modne i mindst fire uger. Primer anbefales 
til overfladen. 

5. SIKKERHED 

BHP: Klassificeret som farlig/irriterende   
Brandfare:   Ikke brændbar   
Miljø: Undgå, at væsken ender i grundvand/kloak  

Opbevar udenfor børns rækkevidde! 
 

6. FØRSTEHJÆLP 

Indånding:  Gå ud i frisk luft. Kontakt læge.  
Hudkontakt:  Fjern tøj og rens huden med rigeligt vand. 
Øjenkontakt:  Rens øjnene med rindende vand i min. 15 minutter. Kontakt læge.  
Indtagelse:  Rens munden med varmt vand. Drik eller spis ingenting. Kontakt 

læge.  
 

7. Opbevaring 

Opbevar ved 5 - 30° C i tætlukket, original beholder på et tørt sted. Beskyt mod direkte sollys. 
Holdbar i 24 måneder fra produktionsdato. Holdbar i 2 dage efter åbning. 

 


