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Cera - Wax  

Ceară din polietilenă pe bază de apă pentru finisaje minerale 
 
CARACTERISTICI GENERALE: 
Cera-Wax este un finisaj decorativ formulat cu ceruri din polietilenă, pigmenți metalici speciali și modificatori reologici care permit 
obținerea unui material ușor de aplicat.  Formula sa speciala garanteaza un nivel ridicat de luminozitate, mai multe nuante perlate 
si o usoara protectie impotriva apei.  Cera Wax Pllus, Gold, Silver, Bronze, Barocco Gold, Madreperla, GoldMica, conferă 
suprafeței și un element decorativ suplimentar. 
 
UTILIZĂRI:  
Cera-Wax este un tratament decorativ pentru aplicarea pe suprafețe minerale și sintetice a interioarelor.  Atunci când este aplicată 
pe gama de produse Era Veneziana, Mirror, Mineral Finishes, Marblestone, Teodorico and Marmorino KS, crește gradul de 
luciu a suprafetelor. 
 
CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE: 
Natura liantului: compus din polietilenă pe bază de apă și ceară de parafină 
Densitate:  

Cera Gold, Silver, Bronze, Barocco Gold: 1,00 +/- 0,05 g/ml  
Cera-Wax Madreperla: 1,01 +/- 0,05 g/ml  
Cera-Wax MicaGold: 1,04 +/- 0,05 g/ml  
Cera Wax Plus: 0,93 +/- 0,05 g/ml  

 
PERFORMANTE:  
Aplicarea Cera-Wax conferă suprafeței un nivel mai ridicat de luminozitate. Cera Wax Plus dă la suprafață o impermeabilitate mai 
mare la apa.  Versiunea neutră permite evidențierea efectului decorativ a substratului fără schimbări profunde.  
 
DILUTIE:  Cera-Wax: gata de utilizare, se diluează cu maximum 100% apă, în funcție de efectul final dorit.  
 
AVERTIZARE:  
Amestecați bine produsul înainte de colorare și aplicare.  
 
PREGĂTIREA SUBSTRATULUI ȘI APLICAREA (Referitor la condițiile de mediu T = 25 ° C, UR = 60%)  
Substratul trebuie să fie perfect neted, uscat, fără praf, fără umiditate și urme alcaline.  La cel puțin 48 de ore după aplicarea 
ultimului strat de finisare minerală, aplicați pe stratul de Cera-Wax, folosind diferite proceduri de aplicare în funcție de tipul de 
substrat care trebuie tratat.   

 Pe suprafețele tratate cu Era Veneziana, Mirror sau Marblestone, aplicați un strat de Cera-Wax, folosind o mistrie din oțel 
inoxidabil cu mișcări regulate.   

 Pe suprafețele tratate cu Marmorino Ks, Marmur Fine și Medio, Teodorico, aplicarea Cera-Wax poate fi diferită în funcție 
de efectul decorativ creat cu aceste produse.  Aplicati produsul cu o mănușă din lana, uniform si  inlaturati materialul in 
exces. Așteptați câteva minute și lustruiți suprafața cu mănuși uscate, îndepărtați eventual cantitatea excesivă de produs, 
dacă există. Pentru a crește protecția și luminozitatea suprafeței, este posibil să aplicați, după cel puțin 4 ore, un al doilea 
strat de Cera-Wax, urmând procedurile descrise.   

 Pe suprafețe mai rugoase, aplicați Cera-Wax cu buretiera. Așteptați câteva minute și lustruiti din nou suprafața cu ajutorul 
unei buretiere, eliminând eventual cantitatea excesivă de produs.  

Timp de uscare: aproximativ 24 ore, în funcție de tipul substratului și de viteza de absorbție, în condiții atmosferice stabile (T = 25 ° 
C, UR = 60%). 
 
RECOMANDĂRI: 
În timpul întregului proces de aplicare, produsul trebuie protejat împotriva schimbărilor de temperatură.  Nu aplicați cand aerul, 
substratul și temperatura produsului  este mai mică de + 5 ° C și peste + 35 ° C, nici în lumina directă a soarelui, nici pe suprafețele 
supraîncălzite (chiar dacă sunt deja în umbră). Umiditatea mediului trebuie să fie <75%; umiditatea substratului trebuie să fie 
<10%. Se recomandă completarea fiecărei lucrări cu materiale din același lot de producție. Atunci când se utilizează mai multe 
loturi, se recomandă remixarea diferitelor produse împreună pentru a evita diferențele ușoare de umbrire.  Pentru utilizarea corectă, 
diluarea și aplicarea produselor menționate aici, consultați fișele tehnice cu date tehnice respective.  În timpul pregătirii substratului 
și a aplicării produselor, se recomandă utilizarea corectă a uneltelor și a dispozitivelor individuale de protecție (dpi). 
 
CURATAREA USTENSILELOR:  Cu apă, imediat după utilizare.  
RANDAMENT  Cera-Wax: 7-20 m2/l, în funcție de tipul substratului și de rata de absorbție a acestuia.  
 
GAMĂ DE CULORI:  Gold, Silver, Bronze, Barocco Gold, Madreperla, GoldMica, Wax Plus  
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AMBALARE:  
Cera Wax Plus:         Recipiente de 1L si 2,5L.  
Cera Wax Gold, Silver, Bronze, Barocco Gold, Madreperla, GoldMica:    Recipiente de 1L.  
 
TERMEN DE VALABILITATE: 
Produsul ambalat este garantat timp de 24 de luni, dacă este păstrat în ambalajul original sigilat și la temperaturi cuprinse între + 5 
° C și + 35 ° C. 
 
PROCEDURI DE SECURITATE:  
Directiva UE 2004/42 / CE:      Cera-Wax (vopsea decorativă)  
Valorile limită ale UE pentru Cera-Wax (cat A / l): 200 g / l (2010)  Cera-Wax conține maximum 200 g / l de COV. 
 
Produsul nu necesită eticheta conform DL. 65 din 14/03/03 și în urma corecțiilor. Utilizați produsele conform regulilor de securitate 
și igienă. Îndepărtați ambalajul rămas gol în conformitate cu legile locale. Păstrați produsul departe de utilizarea copiilor și într-un 
loc aerisit. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu apă. În caz de ingestie a produselor, consultați imediat un medic si aratati 
recipientul sau eticheta produsului. Nu lăsați reziduurile în canale de scurgere, cursuri de apă și la sol. 
Pentru informații suplimentare, consultați fișa cu date de securitate.  


