
CERA per RAFFAELLO



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

CERA per RAFFAELLO produkcji OIKOS jest woskiem ochronnym dla Raffaello
Decor Stucco, Coccio Antico i Raffaello Madreperlato firmy OIKOS. Na bazie 
wosków w dyspersji wodnej z liniowymi łańcuchami molekuł i specjalnymi 
dodatkami ułatwiającymi stosowanie. Te własności dotyczą wszystkich wyżej 
wymienionych produktów grupy Raffaello: wodoodporne, nie żółknące, odporne na 
zużycie. Jest bezwonny, niepalny, nietoksyczny, przyjazny środowisku. 

SPOSÓB NAKŁADANIA

Równomiernie nałożyć dwie warstwy CERA per RAFFAELLO przy pomocy miękkiej, 
umoczonej w wosku, szmatki. Pomiędzy poszczególnymi nałożeniami zachować 
odstęp 1 godziny. Nakładać kolistymi ruchami. 

PODSUMOWANIE

Starannie oczyścić powierzchnię przeznaczoną do woskowania. Nałożyć dwie 
warstwy wosku ochronnego CERA per RAFFAELLO firmy OIKOS. Użytkownik 
powinien przestrzegać powyższych wskazówek. 

DANE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia i jest całkowicie 
wolny od pigmentów i innych komponentów zawierających toksyczne 
metale ciężkie, takie jak chrom i ołów. Nie zawiera też żadnych rozpuszczalników 
wiążących chlor lub inne pierwiastki mogące powodować w trakcie stosowania 
powstawanie niebezpiecznych związków chemicznych. Brak również jakiejkolwiek 
możliwości wystąpienia niebezpiecz-nych polimeryzacji. Produkt jest niepalny i 
może być uznany za całkowicie bezpieczny.
Jego stosowanie nie wymaga zachowania żadnych specjalnych środków 
ostrożności. Przestrzegać należy jedynie standardowych warunków 
przewidywanych przy używaniu farb wodnych. Odnośnie składowania, 
przechowywania i transportu obowiązują wymagania VbF/ADR. Przypadkowo 
wylane wyroby należy posypać materiałami wchłaniającymi wilgoć, takimi jak: 
piasek ziemia itp. I wywozić jak zwykłe odpady stałe.



DANE TECHNICZNE WYROBU

SKŁAD
Na bazie wosków w dyspersji wodnej z liniowymi 
łańcuchami cząsteczek i specjalnymi dodatkami.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY
1 kg/l

pH
8 ÷ 8,2

PRZECHOWYWANIE
+2°C ÷ +36°C

LEPKOŚĆ
Niska

REAKCJA NA OGIEŃ
Brak, jeśli jest nałożony na niepalne podłoże. Grubość 
powłoki w stanie suchym nie przekracza 0,600 mm

ZDOLNOŚĆ DYFUZYJNA
Średnia

BARWY
Przezroczysty

DANE TECHNICZNE I ZASTOSOWANIE

ROZCIEŃCZANIE % OBJĘTOŚCI
Gotowy do użytku

WYDAJNOŚĆ
15 ÷ 20 m²/l, w zależności od podłoża

NARZĘDZIA
Miękka szmatka

TEMPERATURA NAKŁADANIA
+5°C ÷ +36°C (wilgotność powietrza mniejsza niż 
80%)

CZAS SCHNIĘCIA POWIERZCHNI
1 godzina (temperatura = 20°C)

CAŁKOWITY CZAS SCHNIĘCIA
4 dni (temperatura = 20°C)

GRUNTOWANIE
Środek gruntujący firmy OIKOS dobrany zależnie od 
rodzaju podłoża

FARBA PODKŁADOWA
Supercolor firmy OIKOS

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Wodą

     




