ATRIAFLOOR
Technický list

CERA
Samolešticí otěruodolný vosk na vodní bázi
Charakteristika
CERA je tekutý vosk na vodní bázi, samolešticí, odolný proti otěru. Je vytvořen speciálně pro ochranu podlah Atriafloor,
sjednocuje povrch a zlepšuje estetický vzhled.
Vyrábí se v provedení lesk. Vosk CERA prodlužuje životnost podlah a usnadňuje každodenní údržbu.
Použití
Pro ochranu povrchů materiálů Atriafloor v interiéru.
Technická charakteristika
Vzhled
Barva
Hořlavost
Ph
Specifická hmotnost
Toxicita
ADR
VOC (nařízení 199/13/CE)
VOC (těkavé uhličitany)
Ředění
Čištění nářadí
Vydatnost m²/lt
Aplikace
Bavlněná látka, mop
Wax aplikátor
Teplota při aplikaci
Doba schnutí při 25°C
Kompletní doba schnutí
Skladovatelnost
Balení

kapalina
mléčně bílá
nehořlavý
7
1,000 g/ml
netoxický - bez škodlivin
ne
0
0
vodou
vodou
12 - 30 m²/l (30 m²/l ředěný 50% vody)
neředěný, 1 vrstva ručně
neředěný, 1 vrstva ručně
vyšší než +15°C při nízké vlhkosti vzduchu

2 - 4 hodiny
12 měsíců při teplotě nad + 10°C
0,75 l

Poznámka
Výrobek skladujte těsně uzavřený při teplotě od + 10 °C do +35 °C; je třeba zabránit přístupu vzduchu a vlhkosti do nádob.
Klimatické podmínky mají vliv na vytvrzení, chemickou odolnost a mechanické vlastnosti konečného produktu.
Pravidla pro aplikaci
Příprava povrchu
Povrch musí být zcela čistý, bez prachu a odmaštěný. Důkladně jej vyčistěte pomocí jemného hadříku a teplé vody. Před
aplikací vosku vyčkejte, až bude povrch zcela suchý ( asi 4 hodiny).
Aplikační metoda
Aplikujte neředěný vosk při teplotě vyšší než +15 °C pomocí jemného hadříku nebo wax aplikátoru. Zavřete okna, abyste
zabránili velmi rychlému schnutí výrobku, které může způsobit skvrny na povrchu nebo problémy při napojování. Při pravidelné
údržbě aplikujte vosk ředěný 50% vody na čisté a suché podklady.
Čištění
Pro čištění doporučujeme použít lešticí nebo měkký bavlněný hadřík s neutrálním čističem, který nezanechává skvrny.
Údržba
V případě poškrábání nebo opotřebení podlahy, přebruste povrch jemným smirkovým papírem (typ 500/1000), poté aplikujte
ochranný vosk Protettivo Cerato a Cera.
Doporučeno: Pro systém Atriafloor.
Nedoporučuje se pro: Nepoužívejte pro podlahy v exteriéru.
Doporučená finální úprava: není
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Bezpečnostní informace
Udržujte v teple. Výrobek nevyžaduje žádné speciální bezpečnostní opatření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhněte se
kontaktu s očima a pokožkou. V případě zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě
požití vyvolejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc. Dodržujte pravidla bezpečnosti a hygieny při práci. Další informace
naleznete v bezpečnostním listu

Výrobce garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Výrobce
nenese žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby výrobce prověřil nebo kontroloval
použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití.
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