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                                                                                CERA WAX 
                                                                   Ceara pentru finisaje minerale 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
  
      Ceara-Wax  este un produs sintetic de protecție, baza de ceară de polietilenă, cu  pigmenti metalici.  
      Ceara este finisajul  perfect pentru a  modifica respingerea de apă a suporturilor minerale, cum ar fi  Mirror, 
Marmur, Marmorino KS etc.  
      Ceara  aur, argint, bronz, în plus față de caracteristicele anterioare poate da o noua directie peretelui decorativ 
adaugandui un finisaj exceptional.  
 
APLICATII 
  
      Ceara-Wax  este folosită în finisarea decorurilor oferind pentru interioare un plus de protectie , luciu si 
rezistenta la apa.  
 
CARACTERISTICI  DE  IDENTIFICARE 
  
      Densitatea: 
      Ceara-Wax: 1.01 + / - 0,05 g / ml  
      Ceara Aur, Argint, Bronz: 1.02 + / - 0.05 g / ml 
 
 
CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ 
  
      Ceara-Wax  este un protector. 
      Oferă unei suprafete  decorată cresterea rezistenței la murdărire și  a gradului de luciu. 
      Versiunea neutră permite aplicarea, fără a schimba profund aspectul suprafeței. 
 
DILUAREA 
  
       Ceara Wax: gata de utilizare.  
       Diluat cu maxim de 100%  apă în funcț ie de finisaj dorit. 
 
AVERTISMENTE 
 
        Se amestecă în mod corespunzător materialul înainte de aplicare. 
 
PREGĂTIREA SUPRAFETEI SI APLICARE 
  
       Pastrate la conditiile de mediu T = 25 ° C, RH = 60%  
       Suprafața trebuie să fie uscată și fără urme de praf  și pete de umiditate.  
       După cel puț in 48 de ore de la aplicarea decorativelor  minerale se aplica ultimul strat de finisare Cerea-
Wax.   
       La aplicarea stratului de  Ceara-Wax, variind tehnica de aplicație bazată pe tipul de substrat.  
       Pe suprafetele finisate cu Era Venetiana,Mirror, MARBLESTONE, se aplică un   
strat de ceara-wax, cu gletiera din oțel inoxidabil,   
       Așteptați câteva minute și treceti peste suprafata cu mănuși curate sau pânză curata, eliminând orice 
acumulare de material.  
       Pentru a obține un grad de protecție sau un grad mai ridicat de luciu, pot fi aplicate, dupa cel puțin 4  
ore  un al doilea strat de ceara Ceara-Wax, urmând procedurile anterior descrise. 
       Pe suprafetele finisate cu Marmorino KS, Marmur Fine și Mediu, Teodorico aplicarea  Ceara-Wax  
poate fi diferita, în funcție de gradul de finisare realizate în suport.  
      În cazul în care suportul are o suprafaț ă compactă, se aplica un strat de ceara, cu manusa peste intreaga 
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suprafata. 
      Așteptați câteva minute și trece-ti peste suprafata cu mănusi curate sau pânză curata, eliminând orice 
acumulare de  materiale.  
      Pentru a obține un grad de protecție sau un grad mai ridicat de luciu,este posibil să se aplice, după cel 
puțin 4 ore  al doilea strat de Cera-Wax, urmand  procedurile descrise anterior. 
      În cazul în care suportul are o suprafață tip rustic "civilă", se aplică un strat de Ceara-Wax, cu o  gletiera 
burete peste intreaga suprafata. 
      Așteptați câteva minute și trece-ti peste suprafata cu o gletiera cu  burete  eliminând orice acumulare de 
material.  
 
RECOMANDĂRI 
 
      Materialul ce urmeaza a fi aplicat cat si cel aplicat trebuie sa fie protejat de ploaie, ceață și lumina 
directă a soarelui. 
      Produsul nu se aplica la o temperatura mai mica de +5 grade C si mai mare de + 35 grade  C 
 
CURATAREA UNELTELOR 
 
      Cu apa, imediat dupa utilizare. 
 
PUTEREA DE ACOPERIRE 
  
      Cera-Wax : 15 – 20 mp/l  in functie de textura si porozitatea suprafete 
 
PALETA DE CULORI 
 
      Neutru , Gold , Silver , Bronz 
 
MOD DE PREZENTARE 
 
      Recipiente de 1 l si 2,5 l 
 
CONDITI DE DEPOZITARE 
 
      In ambalajul original, bine sudate, la o temperatură între +5 ° C și +35 ° C. 
 
SECURITATE 
 
      Aruncati materialul de ambalare rămas gol, în conformitate cu legile locale. Păstrati produsul departe de accesul 
copiilor si într-un loc aerisit. 
      În caz de contact cu ochii, spalati imediat cu apă. În caz de ingestie a produselor, consultati imediat un medic 
arătându-i produsul  sau eticheta acestuia. Nu lăsati deseuri în sistemul de canalizare, cursurile de apă si pe pământ. 
      

      NB-Informatiile raportate în această fisă tehnică vine de la cea mai buna experienta a noastra, dar acest lucru nu 
implică nici o responsabilitate  a companiei noastre pentru aplicatiile acestui  produs, fără controlul nostru. 
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