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CERA ORO – CERA ARGENTO
Kuvaus

CERA ORO / CERA ARGENTO on metallivaha, jolla käsitelty pinta saa elegantin
helmiäishohtoisen pinnan. Tuote on suunniteltu erityisesti marmori- ja kalkkipohjaisille
laasteille ja stuccopinnoitteille. Tuote on saatavilla kahdessa värissä: kulta (Oro) ja
hopea (Argento).
CERA ORO/ARGENTO suojaa alla olevaa pintaa kosteudelta. Tuote sisältää
synteettisiä vahoja, joiden sulamispiste on korkea. Tuote on liuotteeton, eikä sisällä
allergisoivia ainesosia. Asennus on helppoa, yksi kerros vahaa riittää.
CERA ORO/ARGENTO - tuotteen teoreettinen riittoisuus on 30 - 40 m2 / litra.
CERA ORO/ARGENTO on saatavilla pakkauskoossa 1 l.

Soveltuvuus

Tuote soveltuu seinäpinnoille sisätiloissa. Tuotetta käytetään kalkkipinnotteiden ja
stuccopinnoitteiden suojaavaksi ja koristeelliseksi kerrokseksi. Tuotetta voi käyttää
esimerkiksi keittiöiden ja kylpyhuonetilojen kalkkipintojen suojaavana kerroksena.

Pinnan esikäsittely

Puhdista pinta huolellisesti liasta ja pölystä. Pohjan, jolle CERA ORO/ARGENTO
levitetään, on oltava täysin kuiva. Kalkki- ja stuccopinnan tulisi kuivua vähintään 1-2 vrk.
Kuivalle pinnalla tuote tarttuu paremmin, ja muodostaa kirkkaamman pinnan.

Tuotteen valmistus

CERA ORO/ARGENTO on valmista käytettäväksi sellaisenaan.

Asennus

Asennuslämpötila tulisi olla + 8 C ja 35 C välillä.
Käsittele n. 0,5 m2 kokoinen alue kerrallaan. Laita pieni määrä vahaa teräslastalle ja
levitä ristikkäisin vedoin. Varo jättämästä työsaumoja, työskentele jättäen
epäsymmetriset reunat. Kerroksia voi olla useita. Älä jätä tuotetta valumaan, sen tulisi
imeytyä pintaan lähes välittömästi. Kun vaha on kuivunut, se voidaan kiillottaa. Ota
kuiva villakankaan pala (tai muu pehmeä, nukkaamaton kankaanpala) ja hiero
vahakerrosta pyörivin liikkein.
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 asennuspojien sopivuudesta Belle Artin tuotteille.

Tekniset tiedot










Koostumus: valkoinen, tuoksuton, kermamainen vaha
Teoreettinen riittoisuus: n. 30 - 40 m2/l , vaihtelee alustan mukaan.
Työväline: nukkaamaton kangas
Pakkaus koot: 1 l
Paino: 0,9 kg/l
Viskositeetti: 1700 – 1900 cps (Brookfield standardi)
Ph: 8-8,5
Kuiva-ainepitoisuus: 17% ± 2% (105°C)

Varastointi

CERA ORO/ARGENTO -tuote säilyy 12 kk alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti
suljettuna, viileässä (+5°C - +35°C) lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa,
eristettynä pakkasesta, suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.

Turvallisuus

CERA ORO/ARGENTO ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä.
Huolehdi työtilan hyvästä ilmanvaihdosta, tuote on haitallista hengitettynä. Pitkää
kosketusta iholla on syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, on huuhdottava
välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, on otettava yhteys lääkäriin. Jos
tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi ja näytettävä pakkaus ja
etiketti.

Ympäristö

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on
toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

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. Käyttäjän on arvioitava tuotteen soveltuvuus käyttötarkoituksen mukaan ja varmistettava, että tuotteen tekniset tiedot
vastaavat haluttua tuoteryhmää ja että ne ovat ajan tasalla. Tämä tiedote kumoaa ja korvaa aikaisemmat tiedotteet.
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