Fișă tehnică

Emulsie din ceara de Carnauba
(420-420.1)
Informaţii generale
Carnauba se extrage din frunzele unei specii de palmier din
Brazilia. In perioada ploioasa stratul subtire de ceara ofera
protectie impotriva apei in exces iar in perioada secetoasa
protejeaza frunzele impotriva deshidratarii, ajutand planta
sa reziste in conditii extreme.
Pentru a mentine calitatea unei podele de lemn pentru cat
mai mult timp este important un tratament ce mareste capacitatea de difuzie. Pentru intarirea substratului si pentru
umplerea (inchiderea) porilor se folosesc de exemplu doua
vopseluri cu ulei rezistent pentru podea sau lemn. Emulsia
din ceara de Carnauba imprimuta, la tratarea podelei cu
grund, protectie suplimentara impotriva uzurii, maurdariei si
a apei.
Utilizare
Tratament pentru suprafete, pentru podele de lemn si pluta
tratate cu ulei sau ceara, podele cu dale, mobila. Potrivit
ca supliment in apa de spalat, folosita pentru ingrijirea
podelelor tratate cu ceara si in special cu ulei. Pe suprafete netede se foloseste foarte putina emulsie (pericol de
alunecare)
Proprietati
• Respinge apa si murdaria
• Are capacitate de difuzie
• Efect antistatic
• Are stralucire proprie
• Solubil cu apa (solutia in care se dilueaza este apa)
• Are miros placut
• Este usor de aplicat
Compozitie
Apa, ceara de Carnauba, emulgator din acizi grasi naturali.

Timp de uscare
Pentru substanta pura cca 1 ora la 20oC.
Consum
Substanta pura 60-70 m2/l
Marimea ambalajelor
Art. Nr. 420 – 1 l
70 m²
Art. Nr. 420.1 – 5 l
350 m²
Depozitare
Loc racoros, ferit de inghet; inchis bine se poate pastra
pana la un an.
Caracterizare
Daca exista scurgeri, nu este periculos, nu trebuie marcata
in mod special
Indicatii
A nu se lasa la indemana copiilor In principiu produsul este
acceptat foarte bine si de alergici, totusi se pot lua in seama alergii posibile la substantele naturale continute.
Informatiile mai sus prezentate reflecta stadiul actual al experientei
noastre în domeniu. Din cauza diversitatii metodelor de prelucrare si a impactului asupra mediului înconjurator cât si a caracteristicilor suprafetelor,
se exclude orice obligatie cu privire la autenticitatea acestor recomandari.
Înainte de utilizare se va testa produsul pentru a stabili compatibilitatea
acestuia cu scopul în care va fi utilizat (vopsire de proba). Aceste prescriptii îsi pierd valabilitatea în cazul aparitiei unei noi versiuni sau în cazul
modificarilor aduse acestui produs.
Informatii actuale cu privire la produsele prezentate se gasesc pe internet
la www.kreidezeit.de sau www.naturalpaint.ro.
(01/2010)

Prelucrare
1. Aplicat pe suprafete proaspat tratate cu ulei
Se aplica cu o carpa moale fara scame sau cu o pensula
moale si lata in strat foarte subtire.
In cazul podelelor uzate si „obosite” si a suprafetelor de lucru, aceasta prelucrare se reia la intervale mari.
2.Ingrijire regulata
Se adauga 3 linguri de ceara de carnauba la 8-10 litri de
apa calda (36-37oC) si se sterge pardoseala in orice mod
se doreste. Asa, suprafata isi recapata luciul ei propriu.
Suprafete murdarite excesiv (straturi prea groase de ceara
de Carnauba) se lasa cu apa fierbine (70-80o)) si se indeparteaza.
A nu se folosi apa mai calda pentru a nu se sterge tratamentul cu grund (lac, ulei).
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