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1. DESCRIERE 

CERA D’API este o emulsie pe bază de apă și ceară de albine, complet naturală. Oferă strălucire pereților și 
sporește impermeabilitatea acestora, fără a le modifica în mod semnificativ capacitatea de eliminare a 
vaporilor de apă. Se aplică ușor, permite o mai bună spălare a pereților, oferindu-le rezistență la factorii 
agresivi și la abraziune. 

 

 

2. UTILIZARE 
CERA D’API este potrivită pentru aplicarea pe tencuielile pereților interni, pe bază de var. 

 

3. PREGĂTIREA SUPORTULUI 
Înainte de a aplica produsul CERA D’API, lăsați să se usuce suprafața ce urmează să fie tratată, timp de cel 
puțin 48 de ore. 

 
4. METODA DE APLICARE 
CERA API este un produs gata de utilizare; dacă este necesar , înainte de utilizare, amestecați manual 

folosind spatula noastră de amestecare (SPATULĂ). Înmuiați buretele nostru PE7 în bidon și stoarceți-l, 

înainte de a aplica un strat fin, apoi continuați să aplicați până când suprafața nu mai absoarbe. Evitați 

acumularea unui exces de produs, pe suprafață. 

După 30 de minute (interval de timp ce depinde de condițiile de mediu), lustruiți cu laveta noastră uscată. 

 

 

5. CURĂȚAREA UNELTELOR 
Uneltele trebuie curățate cu apă, imediat după utilizare. 
 
6. CURĂȚARE 
Produsele pe bază de var tratate cu CERA D’API se vor curăța cu LAPTE DE CURĂȚARE diluat în concentrație 
de 50 ml la 2 litri de apă. 

 

7. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ ȘI IDENTIFICAREA PERICOLELOR. 
Produsul nu necesită etichetare, conform legislației în vigoare. Utilizați produsul în conformitate cu 
reglementările actuale în materie de igienă și siguranță; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul 
înconjurător, lăsați reziduurile să se usuce bine și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu lăsaţi produsul la 
îndemâna copiilor. În caz de înghițire, adresați-vă imediat medicului și arătați-i recipientul sau eticheta. Nu 
aruncați reziduurile în rețele de canalizare, în ape curgătoare sau la nivelul solului. 
Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate, disponibilă pe site-ul web: 
www.giorgiograesan.it 
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SPECIFICAȚII TEHNICE: APLICARE 

Diluare Produs gata de utilizare. 

Amestecare Amestecați întotdeauna înainte de utilizare 

Colorare Nu este prevăzută 

Unelte Burete (PE 7) și lavetă (LAVETĂ) 

Primer Nu este prevăzut 

Condiții de aplicare De la +10°C la +30°C cu umiditate relativă < 85% 

Număr de mâini (straturi) 1 sau mai multe, în funcție de necesități 

Timp de uscare A se proteja în următoarele 12 ore după aplicare 

Agent protector Nu este prevăzut 

Lavabilitate LAPTE DE CURĂȚARE 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE: CONSUMURI 
CERA D’API 50-60 mp/litru 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE: PRODUS 

Compoziție Ceară de albine în emulsie pe bază de apă 

Greutate specifică 0,88  0,03 kg/litru 

Ph 7,5 – 9,5 

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/CE) 
Cat. A/l: vopsele pentru efecte 
decorative (pe bază de apă): 200 
g/l 

21,3 g/l 

Condiții de depozitare A se păstra într-un bidon bine închis, într-un loc răcoros, uscat, la 
temperaturi de peste +10ºC și sub +30ºC 

Ambalaj 1 litru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorgio Graesan & Friends garantează că informațiile din prezenta fișă sunt puse la dispoziție pe baza propriei experiențe și a propriilor cunoștințe 

tehnice și științifice, cu toate acestea nu își poate asuma nicio răspundere cu privire la rezultatele obținute în urma utilizării acestor informații, 

deoarece nu deține niciun fel de control asupra condițiilor de aplicare. Se recomandă să se verifice de fiecare dată efectiva conformitate a 

produsului, pentru fiecare caz în parte. Această fișă anulează și înlocuiește orice altă fișă anterioară. Pentru informații tehnice suplimentare, 

contactați-ne la numărul (+39) 02.9903951 sau pe Whatsapp: (+39) 3371410335. 

 


