Cera del Vecchio
Popis:
Cera del Vecchio je zcela přírodní povrchová úprava proti ušpinění složená z přírodního
včelího vosku, která zaručuje dobrou omyvatelnost při zachování prodyšnosti, což je
charakteristická vlastnost vápenných materiálů.

Použití:
Cera del Vecchio je vhodná pro aplikaci na vnitřní dekorativní povrchy stěn na bázi vápna.

Příprava podkladu:
Povrch musí být hladký a soudržný, po aplikaci nechte ošetřený povrch zaschnout nejméně
48 hodin.

Způsob použití:
Před použitím důkladně promíchejte produkt několik minut. Cera del Vecchio se roztírá po
povrchu zdi po malých částech, (asi půl metru čtverečního) pomocí naší aplikační houby.
Ponořte houbu do produktu a přebytek otřete o hranu obalu. Dávejte pozor, abyste na
povrchu nezanechali příliš mnoho materiálu.
Po 10 - 30 minutách v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu, povrch vyleštěte
suchým nejlépe flanelovým hadříkem. Odstraňte nesoudržné části, čímž se zvýrazní lesk
povrchu.

Čištění nářadí:
Nástroje by měly být očištěny vodou ihned po použití.

Ochrana povrchu:
Povrch můžete omýt vlhkým hadříkem a následně znovu ošetřit včelím voskem Cera del
Vecchio.

Bezpečnostní list:
Výrobek nevyžaduje označování v souladu s platnými předpisy. Používejte produkt podle
současné hygienické a bezpečnostní normy, po použití nevyhazujte obaly do okolního
prostředí, zbytky dobře osušte a zacházejte s nimi jako se zvláštním odpadem. Uchovávejte
mimo dosah dětí. V případě požití okamžitě vyhledejte lékaře a ukažte mu obal nebo štítek.
Nevhazujte zbytky do kanalizace, vodních toků a na zem.
Další informace naleznete v bezpečnostním listu dostupném na webové stránce:
www.domusaurea.cz

Cera del Vecchio

Technické vlastnosti aplikace:
Ředění:
Míchání:
Zbarvení:
Aplikace:
Primer:
Podmínky aplikace:

Produkt připraven k použití
Před použitím vždy promíchejte
Bezbarvý
Aplikační houba a flanelový hadřík
Není potřeba
Od + 10 ° C do + 35 ° C s relativní vlhkostí
<85%

Počet vrstev:
Suchý na dotek:
Suchý do hloubky:

1
Po 20-30 minutách
Do 12 hodin po aplikaci

Technické vlastnosti:
Vydatnost:
Složení:
Měrná hmotnost:
Ph:
Mezní hodnota EU (Dir.2004/42 / EC)
Kat. A / l: barvy pro dekorativní efekty na
vodní bázi): 200 g / l
Podmínky skladování:

Balení:

50 m2 / litr
Polypropylenové vosky emulgované za
vysokého tlaku
0,98 – 0,03 kg/litr
6,5-7
Maximální obsah VOC 0,0 g / l

Skladujte v těsně uzavřené nádobě, a to i po
použití a po použití důkladně očistěte stěny
a víko obalu a uchovávejte na chladném a
suchém místě při teplotách od +5 ° C do +30
°C
1l/2,5l

