
Το Atriafloor Titanium είναι μια διακοσμητική ρητίνη ενός συστατικού 
που βασίζεται σε ρητίνες πολυουρεθάνης, με υψηλή αισθητική επίδραση, 
ιδανική για τη διακόσμηση οποιουδήποτε κλασικού ή σύγχρονου 
περιβάλλοντος με καθοριστικό χαρακτήρα, βιομηχανικό σχεδιασμό για 
αστικά περιβάλλοντα, κατάλληλο για ανανέωση ή ενοποίηση παλαιών ή 
νέων επιφανειών. Υψηλή μηχανική αντοχή ακόμη και σε χαμηλά πάχη, 
μετά την ξήρανση φαίνεται σκληρό ελαστικό με κλειστούς πόρους.
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Atriafloor Titanium is a monocomponent decorative polyurethane based 
resin, with  immense slick  aesthetic effect. It is ideal for decorating any 
classic or modern environment with a strong character, an industrial 
design for urban contexts, also suitable for renovating/restoring old 
surface or mordinizing new surfaces.

Atriafloor Titanium offers high mechanical strength even at low 
thickness, when dry, it's hard and elastic, with closed pores and can be 
easily sanded.
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Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καλά καθαρισμένη, χωρίς σκόνη και ρύπους. 
σε περίπτωση νέας κατασκευής, σεβαστείτε τον χρόνο σκλήρυνσης της 
επιφάνειας.
Οι επιφάνειες πρέπει να ασταρώνονται με κατάλληλο αστάρι, ανάλογα με τον 
τύπο της επιφάνειας: 
- για επιφάνειες από μπετόν ή μάρμαρο, χρησιμοποιήστε το Atriafloor 
Consolidante με υψηλή διείσδυση.
- για κεραμικά, Grès πορσελάνη και επιφάνειες πλακιδίων χρησιμοποιήστε το 
Atriafloor Primer Αφού ασταρώσετε το υπόστρωμα εφαρμόστε 2 στρώσεις 
Atrial Floor Rasante One για κανονικότητα της επιφάνειας
Αφού ασταρώσετε το υπόστρωμα, απλώστε δύο στρώσεις Atriafloor Rasante One, 
έτσι ώστε να ομοιόμορφη η επιφάνεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ TITANIUM

1η στρώση
στην προετοιμασμένη επιφάνεια, απλώστε μια καλή ποσότητα προϊόντος με ένα 
μυστρί από ανοξείδωτο χάλυβα  μέχρι να επιτευχθεί μια τελείως λεία επιφάνεια.

2η στρώση
Μόλις στεγνώσει (4 - 6 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία και το πάχος), απλώστε 
με μια χαλύβδινη σπάτουλα για να δημιουργήσετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, 
εξομαλύνετε την επιφάνεια, προσέξτε σε περίπτωση ανοιχτόχρωμων χρωμάτων 
είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε μια πλαστική σπάτουλα για να αποφύγετε 
ανεπιθύμητες ραβδώσεις.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Για δάπεδα ντουζιέρας υψηλής αντοχής: εφαρμόστε τουλάχιστον 2 στρώσεις 
Atriapol W για να κάνετε την επιφάνεια ανθεκτική, βατή και αδιάβροχη.

Για κάθετες επιφάνειες: απλώστε δύο στρώσεις Atriapol W

Το Atriafloor Titanium είνια διακοσμητική ρητίνη ενός συστατικού με 
υψηλή αισθητική, ιδανική για τη διακόσμηση οποιουδήποτε κλασικού ή 
σύγχρονου περιβάλλοντος κατάλληλου για ανακαίνιση ή ενοποίηση 
παλαιών ή νέων επιφανειών.

Εμφάνιση: Ματ
Αποχρώσεις: Rall, Ncs και Atria True Cement Box (προτεινόμενη 
επιλογή)

Atriafloor Titanium is a monocomponent decorative polyurethane 
based resin, with  immense slick  aesthetic effect. It is ideal for 
decorating any classic or modern, also suitable for renovating/
restoring  old surface or mordinizing new surfaces.

Appearance: Opaque
Realization of the colours: Tints on request Ral or Ncs; True cement 
box by Atria (recommend)
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Atriafloor
Titanium

Atriafloor
Rasante ONE

Atriafloor Protettivo
Lucido o Opaco

Atriafloor 
Consolidante

Προετοιμασία του υποστρώματος Προστασία

SURFACE PREPARATION

Make sure that the surface is well cleaned, free from dust and 
contaminants; in case of new construction, respect the curing time 
of the surface.
The surfaces must be primed with a suitable primer, based on surface type:
- for concrete or marble surfaces, use Atriafloor Consolidante with 
high penetration;
- for ceramic, Grès Porcelain and tile surfaces use Atriafloor Primer
After priming the substrate apply 2 coats of Atrial Floor Rasante One 
to regularity the surface

TITANIUM APPLICATION

1st Stage
After or once the preparation is made, apply with a stainless steel trowel 
to obtain a completely smooth surface (allow to dry for at least 6 - 8 
hours depending on weather conditions).
2nd Stage
Once the first coat is dried , apply the second coat with a steel or 
plastic spatula to create the desired effect (cement or concrete effect), 
be mindful  of  light colors, its advisable to use a plastic spatula to 
eliminate the streaks.

FINISHING AND PROTECTION
For high-resistance floors and shower enclosures: Apply a minimum 
of 2 coats of Atriapol W to make the surface resistant, walkable, 
waterproof.

For vertical surfaces: Apply two coats of Atriapol W

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Preparation of the substrate
Επίστρωση ρητίνης 

Resin coating Protection

Atriafloor 
Cera

Atriafloor 
Primer

1,2 – 1,5 kg/mq
in due mani

1,2 – 1,5 kg/sqm

CON ACQUA max 2% 
se necessario

DILUIZIONE

Spatola

APPLICAZIONE

WATER max 2% 
If necessary

Steel spatula

resa
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