6.2 Τεχνοτροπίες

CERA VIVERE

Φυσικό κερί προστασίας διακοσμητικών στόκων τεχνοτροπίας

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Υδατικό γαλάκτωμα, με βάση φυσικό κερί
άριστης ποιότητας, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Προσδίδει στους διακοσμητικούς στόκους τεχνοτροπίας όπου
εφαρμόζεται, μοναδική προστασία και
αντοχή. Περιέχει ειδικά πρόσθετα που
τους χαρίζουν στιλπνότητα, αναδεικνύουν τα νερά τους, δίνουν ένα εξαιρετικό
τελικό φινίρισμα, με χρωματικούς κυματισμούς που προσομοιάζουν με την απίθανη αίσθηση και αισθητική του μαρμάρου.
Αναδεικνύει έτσι τις διακοσμημένες επιφάνειες, τους δημιουργεί βάθος, χωρίς
να επηρεάζει τις αποχρώσεις τους. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης, επιτρέπει
τη διαπνοή των επιφανειών, καθώς και
τον εύκολο καθαρισμό τους με ήπια οικιακά καθαριστικά. Απλώνεται ομοιόμορφα,
χωρίς αραίωση, είναι εύκολο στη χρήση
και στεγνώνει σε μία ώρα, ανάλογα με
τις καιρικές συνθήκες.
Άοσμο, υδατοδιαλυτό προϊόν, φιλικό
στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

STUCCO VIVERE (εικ.2) αλλά και τσιμεντοειδείς, όπως το MATIZ Stucco
Decorativo (εικ.1) της DUROSTICK.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή,
απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και να
έχει στεγνώσει σε βάθος.

2. Εφαρμογή

Οι τεχνοτροπίες πρέπει να έχουν ωριμάσει για 2-4 ημέρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία, προκειμένου
να εφαρμοστεί το κερί σε μία έως δύο
στρώσεις.
Το CERA VIVERE δεν αραιώνεται και
περνιέται με ένα βαμβακερό πανί, με
γάντι τεχνοτροπιών ή με αλοιφαδόρο
σε χαμηλές στροφές.
Μετά την πάροδο 20-35 λεπτών (προκειμένου να στεγνώσει), γυαλίζουμε τις
επιφάνειες με βαμβακερό πανί, ή με
αλοιφαδόρο που εάν οι στροφές του είναι 1-10, το βάζουμε στο 5-7.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Το CERA VIVERE είναι ιδανικό για την Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μεπροστασία διακοσμητικών στόκων τε- τά τη χρήση με νερό και εάν χρειαστεί
χνοτροπίας σε μορφή πάστας, όπως το με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα

Yγρό - Υποκίτρινο

Χημική βάση

Υδατικό γαλάκτωμα κεριού

Ειδικό βάρος

1,00±0,05kg/lt

Στερεά κατά βάρος

34-35 % w/w

pH

9,0±1,0

Στιλπνότητα

Γυαλιστερή

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +5 °C έως +35 °C

Αραίωση

Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Δεν αραιώνεται.

Χρόνος στεγνώματος

Περίπου σε μία ώρα, ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία )

Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον

εικ. 1

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1lt/12-13m2 ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα
της επιφάνειας.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του,
σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον
18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται
όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

εικ. 2

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml

6. ΥΠΟΣΤΡΩΜAΤΑ & ΧΡΩΜΑΤΑ

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):
Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το
συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/β «Εσωτερικής χρήσης στιλπνά για τοίχους και
οροφές», Τύπος Υ)100 gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο
2gr/lt Π.Ο.Ε.
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