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Opis     Naturalny bezbarwny wosk pszczeli w płynie. Wosk Cera Venezia jest 
zalecany do wszystkich rodzajów dekoracji na bazie wapna takich jak stiuk 
wenecki lub grassmarmo. 
Produkt stanowi dobrą ochronę przed wodą i wzmacnia kolory dekoracji 
wapiennych. 
W przypadku stiuku weneckiego w ciemnych kolorach, istnieje możliwość 
dodatkowego zabarwienia  wosku Cera Venezia w kolorze dekoracji w celu 
wzmocnienia barwy. 
  

Właściwości                      Nadanie połysku 
 Impregnacja  
 Ochrona  powierzchni przed zabrudzeniem 
 Wzmocnienie koloru 

 
Rozcieńczanie  Produkt gotowy do użytku. 

Czas schnięcia  12 godzin 
 

Ilość warstw  Dwie warstwy 

Kolory  Bezbarwny 

Czyszczenie 
narzędzi 
 

 Narzędzia po zakończonej pracy należy umyć gorącą wodą. 

Wydajność   20-25m2 /1L (zależy od porowatości materiału i stopnia połysku),        

Nanoszenie  Rozprowadzić równomiernie na małej powierzchni za pomocą gąbki, 
następnie polerować za pomocą czystej bawełnianej szmatki. 
 
WAŻNE -  stosować na powierzchnie dobrze osuszone i czyste. 
 

Narzędzia  Miękka szmatka bawełniana 

Opakowania  1L, 5L, 20L 

Przechowywanie 
i transport  
 
 
 
     

   Produkt transportować i magazynować w szczelnie zamkniętych  
i oryginalnych opakowaniach. Zabezpieczyć przed wpływem czynników 
atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna 
wynosić od +5°C do +25°C. 
  Okres przydatności wosku wynosi 24 miesiące od daty produkcji, pod 
warunkiem prawidłowego przechowywania wyrobu w nieotwieranym 
 i oryginalnym opakowaniu. 
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Ekologia  Wosk  nie zawiera ołowiu, chromu, rtęci.  

Uwagi    Informacje zawarte w Karcie Technicznej nie są specyfikacją, stanowią 
jedynie podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają 
z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
przepisami BHP.  
 Wszystkie dane zostały podane w oparciu o badania wykonane w 
laboratorium zgodnie z obowiązującymi normami, nasze doświadczenie 
praktyczne i najlepszą wiedzę. W zależności od warunków nakładania 
produktu należy indywidualnie zaplanować poszczególne etapy pracy.  
 Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu 
w sposób niezgodny z zaleceniami zastosowania, magazynowania i 
transportu. 
 

    Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z Kartą Techniczną 
i Charakterystyki.  
 
Wraz z wydaniem niniejszej karty, wszystkie poprzednie tracą ważność.  
 

 


