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 Cera protectora natural de base aquosa para acabamentos espatulados e estuques.

 NATURWAX ECO
 156-2041       

DESCRIÇÃO  Protecção baseada em ceras naturais, de base aquosa, nutre e regenera as superfícies, ideal 
para o polimento de elementos decorativos. 

UTILIZAÇÃO  Para obter uma camada protectora e uma maior suavidade em acabamentos espatulados à  
base de cal e estuques  no interior/exterior.

PROPRIEDADES  Cera protectora natural
Nutre e regenera as superfícies

COR(ES)  Incolor  depois de aplicado.
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 Aspecto : pasta esbranquiçada. 
Densidade : aprox. 0,87 Kg/L
Viscosidade :  aprox. 800 cPs ( a 23ºC)  - Brookfield
Teor de sólidos  (p/p): aprox. 25.5% 

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Antes de iniciar a aplicação certifique-se que o substrato está bem curado, seco, 
desengordurado, limpo e sem resíduos de pó.

APLICAÇÃO  Ferramentas : Aplicação com pano macio, trincha ou espátula.
Diluição : Produto pronto a usar, pode também ser diluído com água.
Se o produto se encontrar demasiado fluido (especialmente no Verão) é aconselhável torná-lo 
mais denso através de um local fresco.

Sobre um acabamento decorativo , tipo Estuque Veneziano :
a) misturar bem o produto, espalhe uma quantidade generosa de produto sobre toda a  
superfície.
b) distribua o produto uniformemente sobre toda a superfície , removendo eventuais 
excessos.
c) aproximadamente 20 a 30 minutos após a aplicação, proceda ao polimento da superfície 
com um pano macio.

Condições de aplicação : 
Temperatura atmosférica: min 10ºC / máx 35ºC
Humidade relativa atmosférica: < 70%
Temperatura da superfície: min 10ºC / máx 35ºC
Humidade da superfície: < 10% R.H

Tempo de Secagem :
Isento de poeiras: 1h - 2h;
Pronto a polir: 20 a 30 min;

Lavagem das ferramentas : Com água quente e detergente.
RENDIMENTO  Cerca de 35 a 45 gr/m

2

/demão.
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)  1 L
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 24 meses nas embalagens originais e seladas , a temperaturas entre + 5ºC e + 35ºC, protegido 
de sol directo e de calor forte.



OUTRAS INFORMAÇÕES  Não aplicar na presença de correntes de ar nem em paredes com temperaturas elevadas .
Excesso de material pode causar defeitos no acabamento e manchas esbranquiçadas .
Após a aplicação fechar imediatamente a embalagem, longe de fontes de calor, frio e de 
exposição solar directa.
Em caso de diluição não armazenar o produto . 

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 Consultar a Ficha de Segurança do Produto

GARANTIAS  
NOTA  As informações fornecidas são as correctas de acordo com os nossos ensaios mas são dadas  

sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
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