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Cera del Vecchio 
 
secțiunea 1.0 Caracteristici tehnice 
Cea mai importantă proprietate a produsului Spatula Stuhhi este aceea că este complet naturală 
nefiind folosite rășini. Acesta este motivul pentru care o putem clasifica ca fiind unul dintre 
produsele cele mai ecologice în mediul său de aplicare. Această proprietate garantează capacitatea 
de respirare a produsului și capacitatea sa de a absorbi și elimina cu ușurință orice formă de 
umiditate.  Acolo unde este necesară reducerea capacității de absorbție (suprafețe în zone cu trafic 
mare, cabine de duș, spații de gătit, etc.…) puteți aplica Cera del Vecchio sporind astfel gradul de  
lavabilitate și rezistența la uzură.   
 
secțiunea 2.0 Utilizare  
Cera del Vecchio se utilizează pentru a proteja si decora suprafețele murale interioare 

 
 
secțiunea 3.0 Mod de aplicare 
Amestecați produsul timp de cateva minute cu atenție înainte de utilizare. Lăsați suprafața de tratat 
să se usuce cel puțin 48 de ore. Distribuiți ceara cu ajutorul unui burete moale, în proporție de 
aproximativ ½ m2 o dată, până la absorbirea completă a acesteia. După 5 minute, îndepărtați 
excesul cu o cârpă moale și treceți la lustruirea suprafeței după 30 de minute cu o cârpă neabrazivă 
uscată (TNT-țesut-non-țesut, microfibră, bumbac, pânză). 

 
 
secțiunea 4.0 Caracteristici tehnice: aplicare 
Diluare/Amestecare Utilizat ca atare 
Consum 0,020 lt/m² 
Unelte pentru aplicare Cârpă, burete 
Timp de uscare Tratabil după aproximativ 10/30 a +20° C și cu o umiditate 

relativă de 65%.  
Depozitare În loc uscat și curat 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  
Greutate specifică 0,98 kg/dm³ 
pH după 30zile 6,5 - 7 
Vâscozitate 1000 - 1500 cps (Brookfield) 

Temperatura de depozitare Păstrați recipientele bine închise în medii corespunzătoare, la 
temperaturi între +5 și +30 °C. 

Emisii Voc 20 g/l 

Ambalaje Lt 1 – 2,5 

Avertizări Inhalare: Duceți pacientul într-o zonă bine aerisită; în cazurile de 
tulburări persistente, consultați medicul.   
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Contactul cu ochii: spălați imediat și abundent timp cel puțin 10 
minute cu apă curată; în caz de iritație persistentă consultați 
medicul.   
Contactul cu pielea: spălați cu apă curată; evitați contactul 
îndelungat. 
Ingestie: consultați medicul și arătați-i recipientul produsului sau 
o fișă tehnică de siguranță a produsului.   

 
secțiunea 6.0 Informații toxicologice 
Materialul nu este considerat iritant pentru ochi sau pentru piele.  
 
 

 


