ASENNUSOHJEET JA TEKNISET TIEDOT

CERA ORO & CERA ARGENTO
Cera Oro on kullanhohtoinen metallivaha, jolla kalkkipinnoitteeseen saadaan hillitty ja
elegantti pinta.
Cera Argento on hopeanhohtoinen.

TARVIKKEET



Teräslasta tai muovilasta
Kangasta kiillotukseen (villaa, mikrokuitua tms. nukkaamatonta kangasta)

_________________________________________________________________________
PINNAN ESIKÄSITTELY
Puhdista pinta huolellisesti liasta ja pölystä.
Pinnan tulee olla täysin kuiva, mieluusti kuivunut 12-48 h.
_________________________________________________________________________
ASENNUS
Tuote on käyttövalmis sellaisenaan. Sekoita tuote huolellisesti astiassaan ennen asennusta.
Voidaan ohentaa vedellä, jolloin pinnasta tulee läpikuultavampi.
Ohentamattoman tuotteen teoreettinen riittoisuus n. 10 m²/l.
Asenna Cera Oro/Cera Argento lastalla ristikkäisin liikkein. Etene epäsäännöllisesti ja vältä
työsaumoja ja valumia.
Kun vaha on kuivunut, kiillota pinta nukkaamattomalla kankaalla kauttaaltaan.
_________________________________________________________________________
TURVALLISUUS
Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää
kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa.
Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedessä. Jos
tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi pakkaus ja
näytä etiketti.
Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.
_________________________________________________________________________

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa.
Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden
seurauksista.
Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

ASENNUSOHJEET JA TEKNISET TIEDOT
_________________________________________________________________________
VARASTOINTI JA HÄVITYS
Tuotteet säilyvät vähintään 6 kk alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä
lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.
Tuotteet eivät saa jäätyä.
Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita,
jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.
Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on
toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.
_________________________________________________________________________
MAAHANTUOJA

VALMISTAJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Impex Color SRL, Italia
Voimakatu 5, 20520 TURKU
www.bellearti.fi
+358 50 407 0345
+358 400 326 673
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