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DEC 484 Thravertine 
Декоративна мазилка с ефект „Травертин” 

 
DEC 484 Thravertine е декоративна, суха, варо-циментова мазилка за вътрешно и 
външно приложение. Съдържа бял цимент, хидратна вар, минерални пълнители, 
фибри и добавки. Цвят – бял. 
 
Приложение  
Използва се за декоративно оформление на цели стени или отделни декоративни елементи като колони, 
пиластри, камини, и др. Има отлично сцепление към минерални повърхности като след обработка и 
структуриране създава гладка или пореста текстура с ефект на камъка травертин, класическа тухла, груб 
бетон, кора на дърво и др. Минералният състав на мазилката й придава отлична паропропускливост и 
влагоустойчивост.  
 
Подготовка на основата и работа с продукта 
В подходящ съд, пълен с 6.0 л чиста вода добавете една 25 кг торба суха смес от продукта. Сместа се 
разбърква добре с миксер до получаването на еднородна маса. Изчакайте 5 min. сместа да съзрее и отново 
разбъркайте. Време за работа с продукта – 3-4 часа.  
Върху минерални основи при интериорни повърхности грундирайте с обезпрашаващ и заздравяващ грунд 
Thrakon Status Dur, а при екстериорни повърхности с грунд  Thrakon GLX 496 Acryl. С неръждаема 
стоманена маламашка нанесете равномерно първи слой-основа от мазилката с дебелина около 2 mm.  
След като изсъхне положеният слой (след 8-12 ч. при +25°C), нанасете втори слой от мазилката с 
подходяща дебелина (2 - 4 mm) без да оставяте ръбове, груби линии или неравни и високи участъци. 
Изчакайте 5-10 min. мазилката да започне да съхне и оформете с различни инструменти (шпакла, релефен 
тампон, изкуствена трева, пореста гъба и др.) желаният декоративен финишен ефект/текстура на 
мазилката. Накрая прекарайте маламашката по цялата повърхност, като оказвате натиск върху слоя, за да 
загладите и полирате мазилката. След това нанесете транспарентен грунд-импрегнатор Status Dur или 
Status Acrylic Primer върху получената текстура.  
 
Финиш при интериор:  
Мазилката може да се остави бяла или да се защити и декорира с оцветена боя от серията Status 
(Emulsion, Artistico, Metallic) разредена с 20-30% вода и нанесена с четка, каучуков ракел или пореста 
гъба. 

  
Финиш при екстериор:  
Мазилката се защитава и декорира с оцветена фасадна боя от серията Thrakon Fas Acryl/ Silicone, Status 
Acrylic и др., разредена с 20-30% вода и нанесена с четка, каучуков ракел или пореста гъба. Накрая, 
нанесете UV-устойчив импрегнатор Thrakon Nanoshield върху цялата боядисана повърхност.  

 
По време на полагането, както и през следващите 24 часа, околната температура и тази на основата трябва 
да бъде между +5 и +30°C. Не полагайте продукта при наличие на отрицателни температури и висока 
влажност на въздуха или върху директно огрени от слънцето повърхности. 
 
Разходна норма 
~ 1,0 – 1,3 kg/ m2/ за 1 mm дебелина на слоя (в зависимост от текстурата) 
 
Съхранение и срок на годност 
Съхранявайте върху дървени палети в сухи и проветриви помещения при температури над 0˚C. Срок на 
годност в оригинални неотворени опаковки – най-малко 12 м. от датата на производство, отбелязана на 
опаковката. 

 


