Fișă tehnică

Ceară punică (196-197)

Informaţii generale
Ceara punică este un săpun pe bază de ceară de albine
cu o consistenţă asemănătoare alifiei. Ceara de albine se
topeşte, se curăţă şi se albeşte printr-o operaţie specială,
utilizându-se cărbuni activi şi argilă decolorantă.
Această ceară albită se săpuneşte cu potasă, devenind
parţial solubilă în apă şi prin aceasta uşor de aplicat şi
şpăcluit.
Utilizare
Ceara punică este utilizată pentru aplicarea unui strat mat
sau lucios de ceară pentru:
• lucrări Stuccolustro şi Tadelakt
• imitaţii de marmură (de ex. pe vopsea pe bază de făină
de marmură)
• vopsirea cu vopsele pe bază de cazeină
Ca adaos pentru vopseaua pe bază de cazeină sau
vopseaua pe bază de clei:
• tehnici de şpăcluit
• pictarea de şabloane
• straturi de vopsea care se pot lustrui.
Proprietăţi
• Pastă cu caracteristici de alifie
• inodoră
• fără diluanți organici (apa este diluantul)
• după ce se lustruieşte, capătă luciu mătăsos până la
luciu puternic
• respinge murdăria
• antistatică
• cu capacitate de difuziune.
Compoziţie
Ceară de albine fără impurităţi albită fără clor, potasă, apă.

3. Marmorare
Peste vopseaua pe bază de făină de marmură se aplică
ceara punică, cum este descris la punctul 1., cu o mistrie,
iar după uscare se lustruieşte cu mistria, sau cu cârpe moi,
perii din păr de cal sau maşini de lustruit pentru a obţine
un luciu omogen. (Atenţie: o presiune prea mare sau prea
multe rotaţii/minut pot duce la deteriorarea suprafeţei datorită încălzirii).
Stratul de ceară produce un aspect transparent şi o senzaţie de profunzime, asemănându-se cu marmura autentică.
4. Straturi de vopsea care se pot lustrui
Dacă se adaugă la vopseaua pe bază de făină de marmură
şi cazeină respectiv vopseaua pe bază de clei 15% ceară
punică (0,75 kg ceară punică la 5 kg praf de vopsea) –
ceara se adaugă doar după umflarea vopselei – se obţine
după uscare şi lustruire un perete cu un luciu mătăsos
foarte frumos.
Timpi de uscare
Aprox. 5-6 ore la 20ºC pentru ceara punică aplicată în
formă pură.
Consum
Aprox. 30 ml / m²
Dimensiunea recipienţilor
Art. nr. 196
400 ml
Art. nr. 197
800 ml
Preţurile le găsiţi pe lista actuală de preţuri.
Păstrare
Păstrat într-un loc uscat, răcoros, ferit de îngheţ şi bine
închis are valabilitate de min. 1 an.

Prelucrare
1. Lucrări Stuccolustro
Aplicarea cerii punice cu Mistria Veneţiană (Art. nr. K4227
/ 4228) sau cu o mistrie din oţel de arcuri (Art. nr. K4225)
într-unul sau mai multe straturi subţiri. După uscare se
lustruieşte cu ajutorul mistriei.
2. Lucrări Tadelakt
Se aplică ceara punică într-un strat subţire pe suprafaţa
asamblată şi uscată de la Tadelakt cu un şpaclu de lustruit
flexibil din material sintetic sau cu un şpaclu japonez. Poate
fi aplicată şi pe Tadelakt săpunit. După uscare se lustruieşte cu cârpe moi sau perii din păr de cal.
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Curăţarea uneltelor
Se curăţă imediat după utilizare cu apă caldă şi eventual
săpun.
Caracterizare
Xi, Iritant
Riscuri si indicatii de siguranta
Conţine carbonat de potasiu. Iritant pentru ochi. Iritant pentru piele. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă
apă şi se consultă medicul. A se purta mănuşi de protecţie
corespunzătoare şi a se proteja corespunzător ochii/faţa.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Indicaţii
Deoarece lucrările cu Tadelakt necesită o excelentă dexteritate manuală şi vaste cunoştinţe profesionale în privinţa
aplicării acesteia pe alte materiale de construcţii, vă recomandăm să participaţi de urgenţă la un seminar Tadelakt
organizat de KREIDEZEIT, sau solicitaţi ajutorul unui expert
cu experienţă. Termenele desfăşurării seminarelor sunt
postate pe pagina noastră web.
Informaţiile mai sus prezentate reflectă stadiul actual al experienţei
noastre în domeniu. Din cauza diversităţii metodelor de prelucrare şi a impactului asupra mediului înconjurător cât şi a caracteristicilor suprafeţelor,
se exclude orice obligaţie cu privire la autenticitatea acestor recomandări.
Înainte de utilizare se va testa produsul pentru a stabili compatibilitatea
acestuia cu scopul în care va fi utilizat (vopsire de probă). Aceste prescripţii îşi pierd valabilitatea în cazul apariţiei unei noi versiuni sau în cazul
modificărilor aduse acestui produs. Cele mai actuale informaţii cu privire
la produsele prezentate se găsesc pe internet la www.kreidezeit.de sau
direct la firma KREIDEZEIT.
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