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TALIAN WAX (ΙΤ
ΤΑΛΙΚΟ
Ο ΚΕΡΙ)
100% ορυκτό
ό κερί για χρήση σε τοίχους και έπιπλα
έ
που προσ
στατεύει και αδιααβροχοποιεί

Το Ιταλλικό κερί (Italiaan wax) είναι ένα φυσικό διαφανές κερί π
που φέρνει
περισσό
ότερο βάθος και αποχρώσεεις χρωμάτων στους τοίχουςς. Μετά το
γυάλισμ
μα, δημιουργείί ένα γυαλιστερ
ρό αποτέλεσμα
α και κάνει αδιιάβροχη την
επιφάνεια που έχει π
περαστεί. Το Ιτταλικό κερί είνναι ειδικά κατ άλληλο για
χρήση στα χρώματα Α
Ασβέστη Frescco, στο Μαρακκές τοίχων, στοο σβησμένο
ών. Το κερί
ασβέσττη με βάση τονν στόκο (stuccco), και άλλες βάσεις ορυκτώ
μπορεί επίσης να χρησ
σιμοποιηθεί για
α την προστασίία ξύλου και επ
πίπλων.
Εμφάνιιση:
Το κερίί είναι διαφαννές από προεπιλογή και είνναι ματ όταν στεγνώσει.
Λείανση
η και γυάλισμ
μα με ένα καθ
θαρό βαμβακεερό πανί δημιοουργεί ένα
γυαλισττερό φινίρισμα
α και εμβαθύνει το χρώμα.
Εφαρμο
ογή:
Το κερίί μπορεί να εφ
φαρμοστεί σε ακατέργαστο
α
ξύ
ύλο, επιφάνειεες αδρανών
υλικών,, όπως πορώδη φυσική πέτρ
ρα, χρώμα ασβ
βέστη, Tadelaktt, Μαρακές
τοίχων, χρώμα κιμωλίίας, ασβεστοκο
ονίαμα, τσιμένττο και μπετόν. Εφαρμόστε
το κερί με ένα καθαρό
ό βαμβακερό πανί
π
με κυκλική
ή κίνηση, ή με μια μηχανή
γυαλίσμ
ματος. Αραίωσ
ση δεν είναι απ
παραίτητη, αλλά ανακατεύετεε καλά πριν
και κατά τη διάρκεια της εφαρμ
μογής. Μία ή περισσότερεςς στρώσεις
μπορού
ύν να εφαρμοσττούν, ανάλογα με την επιθυμητή εμφάνιση.
Εφαρμό
όστε τουλάχισττον 2 στρώσεις για να κάνετε αδιάβροχη
α
την επιφάνεια.
Μετά την
τ εφαρμογή, αφαιρέστε τυ
υχόν περίσσεια
α κεριού με έννα πανί. Για
καλύτερ
ρα αποτελέσμ
ματα, αφήστε χρόνο ξήρανσης τουλάχιστοον 12 ώρες
μεταξύ των στρώσεω
ων. Τα χρώμα
ατα Ασβέστη και το Μαρα
ακές τοίχων
χρειάζο
ονται τουλάχισττον 7-10 ημέρεες στεγνώματος πριν από τηνν εφαρμογή
του κερ
ριού. Συμβουλή
ή: Δημιουργήσττε ένα επίθεμα δοκιμής πρώτα
α.
άνω σε ξύλο / M
MDF: Καθαρίστεε τα γράσα, γυαλοχαρτάρετε και αφήστε
Κερί πά
το να στεγνώσει. Αν η επιφάνεια έχεει κόκκους ξύλο
ου, εφαρμόστεε το κερί και
ακολου
υθήστε με μια βούρτσα, δου
υλεύοντας το κερί
κ
μέσα στουυς κόκκους
ξύλου.
χ
ά:
Κύρια χαρακτηριστικά
Χαμηλή
ής οσμής
Υψηλήςς γυαλάδας-γυα
αλίζεται
Υποαλλλεργικό
VOC ελεεύθερο

Αδιάβροχο, με
μ περλέ αποτέέλεσμα
Εύκολο στον καθαρισμό
Φυσικό προϊϊόν
Εύκολο στη χρήση

Μπάνιο & Κουζίνα
Το κερί σφρ
ραγίζει επιφάάνειες και τιςς κάνει αδιάβροχες.
Καθαρίζεται με
μ το κατάλληλλο απαλό απορ
ρρυπαντικό πο
ου όμως
δεν κάνει απο
ολίπανση. Το κκερί δεν έχει εφ
φαρμογή σε οριζόντιες
επιφάνειες. Μπορείτε να εφαρμόσετε ξανά το κεερί, αν
α να διατηρηθεί
εί το φινίρισμα.
απαιτείται για
Αντοχή
ο στην αρχική ττου συσκευασία
α και αποθηκεύ
ύστε το,
Διατηρήστε το
σε ξηρό χωρίίς παγετό συνθθήκες. Μπορο
ούν να αποθηκκευτούν
μέχρι 12 μήνες.
Προϋποθέσεις για την εφαρρμογή
Θερμοκρασία:> 5 ° C, <35 ° C (στον αέρα, την
τ επιφάνεια και στα
υλικά)
Υγρασία: 85% μέγιστη. Προσστατέψτε το από τον παγετό.
Καθάρισμα
Καθαρίστε τα σημάδια και ττις διαρροές του κεριού αμέέσως με
σαπούνι και νερό για να αποοφύγετε τους λεεκέδες.
βουλές
Τεχνικές Συμβ
Δεν είναι εφ
φικτό να συμππεριληφθεί σττο ενημερωτικό αυτό
έντυπο, κάθε είδος επιφάνεειας και διαδικασία προετοιμασίας.
Ως εκ τούτου,, συνιστάται ναα επικοινωνείττε με τον προμ
μηθευτή
σας αν χρε
ειάζεστε συγκκεκριμένες συ
υμβουλές. Αυ
υτό το
ενημερωτικό δελτίο εκτυππώθηκε λαμβά
άνοντας υπόψ
ψη την
τελευταία λέξη στην τεχνολοογία βαφής.
υρότητας τωνν πληροφοριών δεν υφίίσταται,
Ευθύνη εγκυ
δεδομένου όττι η εκτέλεση της προετοιμα
ασίας, εφαρμογής και
επεξεργασίας είναι πέρα αππό τον έλεγχό μας και οι διιαφορές
παιτούν προσα
αρμογές
στις επιφάνειιες και στο ππεριβάλλον, απ
των μεθόδων
ν σύμφωνα μεε την κατανόη
ηση και τις οδηγίες
ο
επαγγελματία
α διακοσμητή.
Για
συμπληρωματικές
πληροφορίίες
παρακαλούμε
συμβουλευτείίτε την Ιστοσελλίδα της Pure & Original: www
w.pureoriginal.com ή στην Ελλάδαα τον επίσημο διανομέα αυτή
ής στην
ιστοσελίδα ww
ww.promcostorres.gr.

Διατίθεεται σε : 0.75λττ
Πληροφ
φορίες Παραγω
ωγής:
Συνδετιικό υλικό
: κερί
ανταύγεια
ό μετά από γυάλλισμα
: γυαλιστερό
Χρώμα
: Διαφανές
Ειδικό βάρος
β
: + / - 1γρ./λττ.
Σταθερή περιεκτικότητα σε όγκο
: + / - 17%
Προτειννόμενο πάχος-σ
: 10 microm.
στεγνό
: 52 microm.
Προτειννόμενο πάχος-υ
υγρό
Θεωηρη
ητική καλυπτικκότητα
: περίπου 20 μ2/λτ
: 2 ώρες,γυαλλίζεται μετά απ
Χρόνος ξήρανσης στου
υς 20°C
πό 4 ώρες
Χωρίς σκόνη
σ
: 1 ώρα
Επαναβ
βαφόμενο
: δεν επαναβ
βάφεται
Καθαρίίστε με νερό
Εύφλεκκτο σε
: δεν εφαρμόζζεται
VOC
: VOC κατηγο
ορία A/I
Το προϊϊόν αυτό περιέχχει το πολύ μέχχρι 50γρ/λτ. VO
OC. Όριο 2010: 2200 γρ/λτ.
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