
 

                                                    

CERA DELL VECCHIO – technický list 

Nejlepší vlastností vápenných materiálů ISTINTO A SPATULA STUHHI je to, že jsou zcela 

přírodní, ekologické a tudíž neobsahují žádné pryskyřice ani rozpouštědla. Tyto produkty 

řadíme do skupiny nejkvalitnějších ekologických materiálů. Tyto charakteristiky garantují 

vysokou prodyšnost a schopnost absorbovat vlhkost a následně rychle vyschnout. Tam kde je 

třeba snížit tuto absorpční schopnost a zvýšit omyvatelnost a odolnost povrchu (místa kde je 

vyšší nárok na tvrdost a omyvatelnost povrchu jako sprchové kouty, kuchyně, 

chodby…)můžete aplikovat vrstvu včelího vosku CERA DELL VECCHIO. Tento zcela 

přírodní včelí vosk bez obsahu rozpouštědel nesníží prodyšnost materiálu, ale zajistí 

omyvatelnost a odolnost s tím, že povrch bude o něco lesklejší.  

Prodyšný ochranný přípravek k ošetření hladkých povrchů na bázi vápna v interiérech. 

1) Použití a vlastnosti 

CERA DELL VECCHIO je včelí vosk. 

CERA DELL VECCHIO se používá v interiérech, vytváří vodu odpudivý, lesklý a zjasňující vrstvu 

na površích na bázi hašeného vápna (například produktů typu benátských štuků, imitace 

pohledového betonu). CERA DELL VECCHIO neobsahuje latex ani organické pryskyřice, 

nevytváří povrchový film a nemění prodyšnost materiálu. 

2) Vydatnost: cca. 50 m2/l 

3) Barva a tónování: Transparentní, zvyšuje jas a barevný kontrast ošetřovaných ploch 

4) Způsob nanášení: houbička, hadřík  

5) Příprava podkladu 

CERA DELL VECCHIO musí být aplikovaný na perfektně suché podklady 

6) Zpracování a ředění 

CERA DELL VECCHIO je připraven k použití. 

Aplikuje se v jedné velmi tenké vrstvě, vyleští se měkkou utěrkou nebo kruhovou leštičkou. 

Leští se kruhovými pohyby. 

Pozor: Nikdy neaplikujte CERA DELL VECCHIO na vlhké podklady. 

7) Balení: nádoby o objemu 1 l 

8) Technické údaje 

Konzistence: pasta 

9) Skladovací podmínky 

Skladovací teplota max + 20 °C 

Životnost v původním obalu přes 12 měsíců 

Skladovat v uzavřených původních obalech na větraném místě, chráněném před mrazem. 

Nevylévejte zbytky do kanalizace, povrchových vod nebo na zem. 

Prázdné obaly se zbytky nátěrových hmot a ředidel odkládejte na místě pro odkládání 

nebezpečných složek komunálního odpadu.  

 

Výrobce : Giorgio Graesan & Friends, Via Bergamo, 20037 Paderno Dugnano  (Mi) 

Dovozce:  Domus aurea a.s., Na Černém vrchu 2179/5, 150 00 Praha 5 

 

 


