
 

 

 

CERA PER STUCCO 
 

FIŞA TEHNICA TL/an/02 CERA PER STUCCO 
 

A. Calităţi tehnice 
Cera per Stucco by Oikos este o ceara decorativa sub forma de pasta, creata pentru a 
exalta stralucirea stucului. Datorita aplicarii simple si rapide este posibila obtinerea unui 
efect de marmura excelent respectand, bineinteles, fisa tehnica a finisajului stucco pe 
care “Cera per Stucco” este aplicata. Aditivii din produs facilita aplicarea si o face sa 
straluceasca mai usor. Cera per Stucco protejeaza suprafetele pe care este aplicata 
facandu-le mai rezistente. Nu are miros puternic, nu este inflamabil, fiind nedaunatoare 
omului si mediului inconjurator. 

 
B. Utilizarea 

Stralucirea si protectia peretilor interiori si a mobilierului acoperite cu stuc decorativ. 
 

C. Pregătirea suprafeţei 
Asteptati cel putin 6-8h dupa aplicarea ultimului strat de stucco  si in orice caz pana cand 
este complet uscat.  
 

D. Modalitatea de aplicare – Cera per Stucco 
Aplicati un singur strat de Cera per Stucco utilizand o gletierea din otel inoxidabil. 
Pentru a imbunatati stralucirea, lustruiti suprafata, dupa 24h, cu o carpa moale. 
 

E. Caracteristici tehnice de aplicare: 
Diluare: gata de utilizare; 
Randament: 80-100m2/l; 
Instrumente: gletiera din otel inoxidabil by Oikos; 
Baza: decorativa pe baza de stucco;  
Temeperatura de aplicare: +5°C ÷ +36°C (cu o umiditate relativa de max. 80%); 
Timpul de uscare pana la atingere: 1h (temperatura = 20°C cu o umiditate relativa de 75%); 
Timpul de uscare totala: 20 ÷ 24 zile (temperatura = 20°C cu o umiditate relativa de  75%) 
Curatire instrumente: apa; 

 
 
 
 
 
 
 
 

F. Caracteristici tehnice ale produsului: 



 

 

 

Compozitie: bazat pe ceruri speciale si apa; 
Greutate: 0.97 kg/l +/- 3%; 
Vascozitate: pasta; 
Temperatura de stocare: +5C ÷ +36°C. A se feri de inghet. 
Reactie la foc: negativa daca se aplica pe o suprafata non inflamabila. Material pe baza 
de apa cu o grosime de 0,600mm; 
Limite de eliminare a Compuşilor Organici Volatili (VOC), conform normelor 
2004/42/CE. Clasificare: A/l; VOC: 70g/l (max);  
Limită faza I (de la 1.1.2007): 300g/l, Limită faza II (de la 1.1.2010): 200g/l 
Culori: transparent;  
Ambalaje: LT. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nota: Societatea Oikos S.r.l. garantează, conform cunoştinţelor tehnice şi 
ştiinţifice pe care le deţine, că informaţiile conţinute de fişa de date tehnice sunt 
corecte. Cu toate acestea, Oikos nu îşi asumă răspunderea pentru rezultatele 
obţinute prin utilizarea produsului, dat fiind faptul că Oikos nu poate verifica sau 
controla metoda de aplicare folosită. De aceea, vă recomandăm să verificaţi cu 
atenţie ca fiecare produs ales să fie adecvat pentru fiecare utilizare individuală. 


