
 Technický list  
 

                CERA PER COTTO LIQUIDA        

         Tekutý vosk na přírodní povrchy              0671;  0672 
 
Popis  Tekutý samoleštící vosk na cihlové půdovky ,pálenou keramiku, kámen, pískovec, beton a další minerální 

slinuté povrchy. Na bázi vody. Je samolešticí, s vysokým obsahem polymerů. Uzavírá póry a impregnuje 
ošetřené povrchy. Ošetřovaný povrch tak získá hedvábný a sametově přirozený vzhled s výraznou hydrofobizací 
povrchu. 

                            K použití v interiérech.  

Způsob použití Pečlivě očistěte povrch. V případě potřeby použijte pro odstranění staré voskové vrstvy odvoskovač na vodní 
bázi DECERANTE UNIVERSALE EXTRA FORTE. Jakmile je povrch suchý, navlhčete hadřík produktem a 
rozetřete jej v jednotné vrstvě. Nechte zaschnout 1-2 hodiny. Díky samoleštící schopnosti není potřeba 
mechanické leštění, okamžitě dodává podlaze lesklý ochranný film. 

 
Podklad Pálená keramika, cihla,  kámen, pískovec, beton  apod. 

Technické 
parametry -  Konzistence     tekutá 
 -  Barva      bílo-šedá 
 -  Zápach      bez zápachu 
 -  Rozpustnost ve vodě    rozpustný ve vodě 
 -  Měrná hmotnost     1,360 kg/l 
                         -  Hodnota pH     7,5 
                         -  Biologická rozložitelnost    90 % 
                          
Aplikace hadřík 

Teplota při aplik. +5 °C až + 30 °C 

Rel. vlhkost max. 80%  

Způsob dodávky 1 l ; 5 l plastový kanystr 

 
Skladování 

 Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném obalu max. 24 měsíců od data 
výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Skladujte mimo dosah zdrojů tepla, otevřeného plamene, jisker a jiných zdrojů zapálení.  

Bezpečnost práce a bezpeč. normy 
 
 
 
 
 

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  P102 Uchovávejte 
mimo dosah dětí.  P501 Odstraňte obsah/obal  podle místních předpisů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
Doporučuje se : používání vhodných ochranných prostředků, jako ochranné rukavice.  
 

                        Likvidace obalů 
 
 
 
 
 

Pevný  odpad  může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném 
vyčištění. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.   
Odpady: kód odpadu  08 01 12  Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. Obaly:kód 15 01 02 Plastové obaly 
 
Upozornění 
 
Technické listy jsou zhotoveny na základě testů výrobce. Naše technické pokyny jsou psány v dobré víře, avšak bez záruky výsledku. Ve skutečnosti jsou 
odlišné podmínky aplikace, ředění, způsob použití a další jiné skutečnosti určující pro výsledný efekt a nemohou být kontrolovány výrobcem. Před samotnou 
aplikací by mělo dojít ke zkoušce vzorku na malé části podkladu. U výrobku můžeme s jistotou garantovat fyzikální a chemické vlastnosti. 
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