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TEKNISET TIEDOT

CS 43.02

Tuote

CEBOFLOS

Kuvaus

CEBOFLOS on vesipohjainen luonnonvaha, joka sisältää mehiläisvahaa ja laadukkaita
lisäaineita. CEBOFLOS tekee pinnasta pehmeän vahamaisen ja vedenkestävän,
säilyttäen pinnan hengittävyyden.
CEBOFLOS on saatavilla 800 ml ja 2 litran pakkauksissa.

Värit

Tuotetta
käytetään
suoja-aineena
kalkkipinnan
(CEBORUSTIC)
päälle
sävyttämättömänä, mutta se voidaan myös sävyttää haluttuun sävyyn. Sävytettynä siitä
tulee läpikuultava kerros, jolla voidaan korostaa alla olevan pinnan struktuuria ja suojaa
valmista pintaa.
CEBOFLOS sävytetään Cebos-tuotteiden värikarttojen ohjeiden mukaan.

Tuotteen valmistus

Tuote on käyttövalmis. Sekoita tuote ennen asennusta. Erityisesti sävytetyt tuotteet on
sekoitettava huolellisesti.

Pintakäsittely

Alla olevan CEBORUSTIC-pinnan on oltava täysin kuiva ennen CEBOFLOS-vahan
asennusta. Levitä vaha synteettisellä sienellä, nukkaamattomalla liinalla tms.
kalkkipinnan päälle.
Hiero pieni määrä vahaa pinnalle, kunnes se ei enää ime vahaa. Kerroksia voi olla
useita. Älä jätä tuotetta valumaan, sen tulisi imeytyä pintaan lähes välittömästi.
Jos tuotetta käytetään kiillottamattoman pinnan päällä, se näkyy tummempana
karheissa kohdissa, joihin ainetta jää enemmän. Tämä korostuu varsinkin käytettäessä
tummia värejä ja sävytettyä vahaa. Karheita pintoja tehdessä kannattaa kokeilla tuotetta
ensin pienelle alalle huomaamattomaan kohtaan
Ylimääräinen vaha poistetaan ja pinta kiillotetaan, kun vaha on täysin kuivunut. Kiillota
pinta pyörivin liikkein toisella, puhtaalla, nukkaamattomalla kankaan palalla.
Tuote- ja efektikohtaisissa asennusohjeissamme on kerrottu mahdollisimman yksityiskohtaisesti asennusohjeet kullekin tuotteelle. Asennusohjeiden sekä pohjatöiden
noudattaminen on erityisen tärkeää. Asiakas vastaa ohjeen mukaisen asennustavan
noudattamisesta sekä asennuspohjien sopivuudesta Belle Artin tuotteille.

EU VOC -raja-arvo

Tuoteryhmä : Efektipinnoite (I)
Suurin sallittu VOC päästöarvo (2010) valmiissa tuotteessa : 200 g/l VOC
CEBOFLOS: 3 g/l VOC

Tekniset tiedot

Teoreettinen riittoisuus: 20 m /litra
Koostumus: neste
Tiheys: 1,00 g/cm3
pH: neutraali
Pesunkestävyys: Tuote kestää pesua tavanomaisilla pesuaineilla.
Kuivumisaika: n. 24 tuntia riippuen työskentelylämpötilasta ja ilman kosteudesta.

Varastointi

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, viileässä (+5°C - +35°C)
lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä suorasta auringonvalosta ja
lämmönlähteistä.

Turvallisuus

CEBOFLOS ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää
kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, huuhdottava
välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, otettava yhteys lääkäriin. Jos
tuotetta on nielty, hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi, ja näytettävä pakkaus ja
etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

Ympäristö

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on
toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen.
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Yllämainitut tiedot ovat laadittu yhdessä valmistajan kanssa ja ne perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu
tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Koska tuotetta jälleenmmyydään myös kontrollialueen ulkopuolella, käyttäjä on itse vastuussa virheellisestä
käsittelystä ja lopputuloksesta. Tämä tiedote kumoaa ja korvaa aikaisemmat tiedotteet.
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