
 Technický list   
 

                CERA NEUTRO UNIVERSAL        

         Neutrální vosková pasta                                           0100; 0101; 0102 
 
Popis Směs přírodních a syntetických vosků, transparentní s vysokým leskem, k použití především na dřevo, benátské 

štuky, parkety a mramor. K užití v interiérech, téměř bez zápachu. Jeho neutrální základ umožňuje, že se nebude 
měnit v průběhu času původní barva ošetřeného povrchu - nepodléhá žloutnutí. 

Způsob použití  Aplikujte přímo na ošetřovaný povrch štětcem nebo měkkým vlněným hadříkem. Nechte působit několik minut. 
Vyleštěte měkkým hadříkem nebo kartáčem. Hlubšího lesku se docílí intenzivnějším leštěním. Lze přetírat 
barvou, lakem nebo převoskovat. 

 
Podklad Dřevo 

Technické 
parametry -  Konzistence     pasta 
 -  Barva      neutrální 
 -  Zápach      typický 
 -  Měrná hmotnost     0,828 kg/l 
 -  Hodnota pH     7,6 
                         -  Rozpustnost ve vodě    nerozpustný, ale dispergovatelný 
 -  Vydatnost     pro parkety   500 ml / cca 40 m2 
        pro benátský štuk   500 ml / cca 10 m2 
        pro mramor   500 ml /cca   8 m2 

- Výrobek, který není určený pro použití uvedené směrnicí 2004/42/EU 
  
Aplikace Štětec, hadřík 

Teplota při aplik. +5 °C až + 35 °C 

Rel. vlhkost max. 80%  

Způsob dodávky Kovové obaly 500 ml; 1 l; 5 l  

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. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před 
otevřeným ohněm a sálavým teplem.  

Be                        Bezpečnost práce a bezpeč. normy 
 
 
 
 
 

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.  
Pokyny pro bezp.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. Výrobek zlikvidujte v souladu s nařízením o odpadních vodách. 
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
Likvidace obalů 
 
 

 
Nepoužité zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu v souladu s místními předpisy. Kód 
odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem  08 01 11, kategorie odpadu.: O.  Obal  lze po vymytí 
likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu: 15 01 04 Kovové obaly.  Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, 
zamezit úniku odpadu do životního prostředí.  
 
Upozornění 
 
 Jakákoliv bělavá sraženina nemá vliv na používání výrobku; to může být způsobeno přítomností kokosového oleje v samotném 
výrobku. V tomto případě před použitím výrobku nechat produkt v blízkosti zdroje tepla po dobu několika minut. 
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