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PROTETTIVO CERATO 
Ochranný vosk, tvo řený prysky řicemi ve vodní bázi  
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Toto vydání 08 2014 nahrazuje všechny předchozí technické listy.  

Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. V případě jakýchkoliv nejasností využijte poradenského servisu naší společnosti. 
 

AVIS COLOR s.r.o. - Krátká 388/2, Liberec 3, tel: + 420 777 212 111,  www.aviscolor.cz,  www.designfloor.cz 
 
 

 
Charakteristika           
PROTETTIVO CERATO je ochranný vosk tvořený pryskyřicemi ve vodní bázi, připravený k použití. Vosk vykazuje vynikající 
otěruodolnost a chemickou odolnost vůči čisticím prostředkům pro domácnost a průmysl a vůči minerálním a rostlinným olejům. 
 

Použití výrobku      
Pro ochranu povrchů materiálů Atriafloor na bázi pryskyřic, v interiéru. 
                               

Technická charakteristika:        
Vzhled                    lesk 
Stupeň lesku                                                    80 +/- 2 lesk při 60° 
Barva                                   mléčná 
Specifická hmotnost kg/l                   1,15 ± 0,05  
Viskozita při 25°C                                            15 +/- 5 s – DIN 4 
Obsah sušiny %                                               20 +/- 2 % 
Vydatnost                                               45 - 50 m²/l    
Ředění                                               připraveno k použití 
Aplikační nářadí                                               mop ,  houba 
Čištění nářadí                                                  vodou  
Doba schnutí při 25°C   
                            povrchově:                           1 hodina  
               na dotek:                              2 hodiny 
                            vytvrzený celkově:               24 hodin                                   
                                 
Doba skladování                                24 měsíců  
Nezpracovávat při teplotách nižších než +8 °C a relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 70 %.                                                                                              
 

Balení                                   0,75 l  ,   2,5 l 
 
Poznámka  
Výrobek skladujte těsně uzavřen při teplotě od + 5 °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 podkladu 
Povrch důkladně očistěte od prachu a případných nečistot. Pokud je to nutné, pečlivě omyjte vhodnými detergenty, opláchněte 
a nechte dobře uschnout. Vosk aplikujte na vyschlý podklad minimálně po 48 hodinách od aplikace podkladu.  
 
Aplika ční postup 
Naneste dvě vrstvy vosku Protettivo Cerato s odstupem 2 - 3 hodiny mezi vrstvami, v závislosti na okolních podmínkách. 
 

Poznámka: Při aplikaci druhé vrstvy nevstupujte na povrch s botami, použijte bavlněné ponožky. 
Další vrstvy zajistí vyšší odolnost proti opotřebení v průběhu času. Pro poslední vrstvu je nutné zajistit omezení chůze, aby byl 
povrch dokonale konzervován a polymerizován a stal se maximálně odolným. 
 

Výrobek může být kdykoliv znovu obnoven, díky své vysoké přilnavosti. 
 

Doporu čeno:                   Pro systém Atriafloor 
 
Nedoporu čuje se pro:    Kontakt se silnými rozpouštědly a koncentrovanými kyselinami a zásadami; podlahy s přítomností  
                                        vzlínající vlhkosti. 
 
Doporu čená finální úprava:  Cera Atriafloor 
 

Bezpečnostní informace 
Při aplikaci dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Po použití neznečišťujte životní prostředí ani zbytky, ani prázdnými 
nádobami, které musí být zlikvidovány po ztvrdnutí zbytků. 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. 
 


