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1. DESCRIERE
CERA DEL VECCHIO este o emulsie de ceară de albine și săpun complet natural. Prin aplicare pereții
devin lucizi și mai rezistenți la apă, fără a modifica major transpirabilitatea acestora. Capacitatea
acesteia de a pătrunde în pori, conferă o mai mare lavabilitate, rezistență la agenții agresivi și la
zgârieturi.
2. UTILIZARE
CERA DEL VECCHIO este utilizabilă pentru tencuieli pe bază de var pentru pereți interni.
3. PREPARAREA SUPORTULUI
Lăsați suprafața de tratat la uscat pentru cel puțin 48 de ore.
4. METODĂ DE APLICARE
Înainte de folosire amestecați produsul până obțineți o crema omogenă.
CERA DEL VECCHIO este aplicată pe tot peretele, plecând de la mici suprafețe, câte un metru pătrat o
data, folosind buretele nostru PE 7 Înmuiați buretele în cutie și apoi stoarceți înainte de a aplica un
strat subțire, până când suprafața nu mai absoarbe produsul. Evitați să lasați produsul în exces pe
suprafață.
După 10-30 minute, interval de timp care depinde de condițiile de mediu, lustruiți cu cârpa noastră
uscată.
5. CURĂȚAREA UNELTELOR
Curățarea uneltelor trebuie efectuată imediat după utilizare, cu apă.
6. CURĂȚAREA
Produsele de var tratate cu CERA DEL VECCHIO se curăță cu LATTE DETERGENTE diluat 50 ml în 2 litri
de apă.
7. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ ȘI IDENTIFICARE A PERICOLELOR.
Produsul nu necesită etichetare conform legislației în vigoare. Utilizați produsul conform normelor de
igienă și de siguranță în vigoare, după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați
reziduurile să se usuce bine și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. În
caz de ingerare, consultați imediat un medic și arătați-i recipientul sau eticheta. Nu aruncați
reziduurile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe sol.
Pentru mai multe informații, consultați fișa de siguranță disponibilă pe site-ul: www.giorgiograesan.it
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CARACTERISTICI TEHNICE: APLICARE
Diluare
Produs gata de utilizare.
Amestecare
Amestecați întotdeauna înainte de utilizare
Colorare
Nu este prevăzută
Unelte
Burete PE 7 și cârpă (PANNO)
Primer
Nu este prevăzut
Condiții de aplicare
Între +10°C și +35°C, cu umiditate relativă < 85%
Număr de straturi
1 sau mai multe după caz
Timp de uscare
Protejați 12 ore după aplicare
Protecție
Nu este prevăzut
Lavabilitate
LATTE DETERGENTE
CARACTERISTICI TEHNICE: CONSUM
CERA DEL VECCHIO
50 mp/litru
CARACTERISTICI TEHNICE: PRODUS
Compoziție
Cere polipropilenice emulsionate la presiune înaltă
Greutate specifică
0,98  0,03 kg/litru
pH
6,5-7
Valoare
limită
EU
(Dir. Conținut maxim VOC 0,0 g/l
2004/42/EC)
Cat. A/l: vopsele pentru efecte
decorative (pe bază de apă): 200
g/l
Condiții de depozitare
Păstrați într-un bidon închis bine, într-un loc uscat și răoros, la
o temperatură mai mare de + 10°C și mai mică de + 30°C
Recipiente
1 – 2,5 litri

Giorgio Graesan & Friends garantează că informațiile conținute în această fișă sunt cel mai bun rezultat al propriei experiențe și al propriilor
cunoștințe tehnice și științifice, totuși nu își poate asuma nici o răspundere pentru rezultatele obținute în urma utilizării acestora deoarece
condițiile de aplicare nu pot fi controlate de către aceasta. Se recomandă întotdeauna verificarea stării efective a produsului pentru fiecare
caz în parte. Prezenta înlocuiește orice fișă anterioară. Pentru informații tehnice suplimentare contactați numărul
pe Whatsapp: (+39)

(+39) 02.9903951 sau

3371410335.
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