
FIȘĂ TEHNICĂ 
 

Página 1 de 2 
 

Cera Antichi Sapori 
 
secțiunea 1.0 Caracteristici tehnice 
Cea mai bună caracteristică a produsului Cera Spirito Libero este faptul că este absolut naturală, 
fără să utilizeze rășini. Acesta este motivul pentru care o putem clasifica ca unul dintre produsele 
cele mai ecologice din domeniu. Această caracteristică garantează transpirabilitatea produsului și 
capacitatea de absorbție și de eliberare cu ușurință a oricărei forme de umiditate. Dacă este 
necesară reducerea capacității de absorbție (pentru suprafețele din zonele cu trafic intens, cabinele 
de duș, colțurile de gătit, etc. …) puteți aplica un strat de Cera Antichi Sapori sporind astfel 
gradul de lavabilitate și de rezistență la uzură.   
 
secțiunea 2.0 Mod de utilizare  
Cera Antichi Sapori este indicat pentru a fi aplicat pe suprafețele murale interioare.   

 
secțiunea 3.0 Mod de aplicare 
Amestecați produsul câteva minute înainte de utilizare (soluție recomandată = descompuneți 
săpunurile cu minipimer) și va deveni de culoare maro în interior, de aceea va păta și va modifica 
în mare măsură culorile existente x 1 aspect antic care se dă (se recomandă culori deschise și 
intensitate L4-L3). Lăsați suprafețele să se usuce cel puțin 48 de ore. Produsul Cera Antichi Sapori 
se aplică pe un perete întreg, pe o suprafață de aproximativ ½ m2 o dată, folosind o cârpă uscată  și 
apăsat bine , ..după 10/30 minute treceți din nou cu cârpa uscată curată ușor pe toată suprafața 
peretelui și veți remarca o lustruire.  Cera Antichi Sapori este complet lavabilă. 
Produsul pe care se poate aplica cera antichi sapori:   
Spirito libero ..(A se vedea eșantionul). 
 
 
secțiunea 4.0 Caracteristici tehnice: aplicare 
Diluție/Amestec Gata de utilizare 
Consum 0,020 lt/m² 
Instrumente pentru aplicare Cârpă de bumbac 
Timpul de uscare Tratabil după aprox. 10/30 la +20° C și cu o umiditate relativă de 

65%.   
Re-prelucrare Curățați cu șmirghelul până la îndepărtare pentru a putea aplica 

din nou produsul.   
Conservare În locuri răcoroase și uscate departe de surse de căldură și de 

lumina directă a soarelui.   
 

 
secțiunea 5.0 Caracteristici tehnice: produsul 
Compoziție Ceară de albine, săpun de Marsilia, apă, pigment brun 
Greutate specifică 1,0 kg/l 
pH  6,5 - 7 
Vâscozitate 1000 - 1500 cps (Brookfield) 

Temperatura de conservare păstrați recipientele bine închise în medii adecvate, la o 
temperatură între +5 și +30 °C. 
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Emisii Voc 20 g/l 

Ambalaje 1 – 2,5 litri 

Indicații de siguranță Inhalare: duceți pacientul într-un loc bine aerisit; dacă tulburările 
persistă, contactați medicul.   
Contactul cu ochii: spălați cu apă curată în abundență timp de cel 
puțin 10 minute; dacă iritația persistă consultați medicul.   
Contactul cu pielea: spălați cu apă curată; evitați contactul 
persistent. 
Ingerare: consultați medicul arătându-i cutia și o fișă tehnică sau 
de siguranță a produsului.  

 
secțiunea 6.0 Date toxicologice. 
Materialul nu este considerat iritant pentru ochi și pentru piele.  
 

 


