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Cera natural de base aquosa para interior

NATURWAX
156-2041
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Cera natural, de base aquosa, isenta de solventes. Baseada em cera natural de abelhas e
sabão de Marselha.
Para obter uma camada protectora e abrilhantadora em acabamentos tipo estuque veneziano
no interior.
Cera natura isenta de solventes
Forma camada protectora e abrilhantadora
Incolor .
Brilho : Brilhante
3
Densidade : cerca de 0,98 Kg/dm
Viscosidade de aprovação : 1000 - 1200 cPs (Brookfield)
Antes de iniciar a aplicação certifique-se que o substrato está bem seco , limpo e sem
resíduos de pó.
Sobre um acabamento tipo Estuque Veneziano perfeitamente seco
:
a) misturar o produto até atingir perfeita homogeneidade e aplicar com um pano macio ou
com esponja distribuindo o produto uniformemente sobre toda a superfície .
b) se o produto estiver uma consistência elevada poderá ficar mais líquido através de um
ligeiro aquecimento.
c) assim que a cera estiver bem seca (após cerca de 2 a 4 horas) esfregue a superfície com
um pano de lã macio até atingir o brilho desejado .
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Cerca de 15 a 20 m / litro

1Le5L
12 meses nas embalagens originais e seladas , a temperaturas entre + 5ºC e + 35ºC, protegido
de sol directo e de calor forte.
Recomenda-se que a temperatura ambiente durante a aplicação e durante a secagem se situe
entre + 5ºC e + 32ºC.
Homogeneizar bem o produto antes de utilisar .

ESQUEMA(S) DE PINTURA
PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO
PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA
GARANTIAS
NOTA

Consultar a Ficha de Segurança do Produto

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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