ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

TITAN Cera En Pasta
Κερί Πάστα Ξύλου

Κωδικός 12_123
T/T
14Β
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φυσικό κερί σε μορφή πάστας, χρωματισμένο σε αποχρώσεις φυσικού ξύλου που δεν ξεθωριάζουν και
σε διάφανο. Εξαιρετικά σταθερό. Είναι έτοιμο προς χρήση και εφαρμόζεται πολύ εύκολα προσδίδοντας
ομοιόμορφο αποτέλεσμα ενώ αποφεύγεται ο σχηματισμός λεκέδων κατά την εφαρμογή. Κρεμώδης
υφή που επιτρέπει εύκολο γυάλισμα της επιφάνειας.
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για κέρωμα και βαφή ξύλου διαφόρων τύπων. Εφαρμόζεται απευθείας σε νέο άβαφο ξύλο ή ξύλο που
έχουν αφαιρεθεί προηγούμενες στρώσεις βαφής, όπου απαιτείται χρωματισμός και κέρωμα με μια μόνο
στρώση. Φυσικό προϊόν με άριστα αποτελέσματα σε μαλακό ξύλο όπως έλατο, πεύκο, κλπ. Καθώς έχει
ελάχιστο χρόνο στεγνώματος, είναι κατάλληλο για κέρωμα με το χέρι και τον χρωματισμό μεγάλων και
περίπλοκων επιφανειών. Για εσωτερική χρήση
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φινίριμα
Αποχρώσεις
Ειδ. βάρος
Στερεά όγκου
Σημείο ανάφλεξης
Απόδοση:
Χρόνος στεγνώματος
Στους 15οC
Στους 23οC
Στέγνωμα σε βάθος
Συσκευασία

Σατινέ (εφόσον τριφτεί με πανί)
Φυσικές αποχρώσεις ξύλου
0,81 kg/L.
29+ -0,5% ανάλογα την απόχρωση.
Άνω των 50ο C
12-20τμ/λ ανά στρώση
Ομοιόμορφο
Γυάλισμα
8 λεπτά
45 λεπτά
5 λεπτά
30 λεπτά
Τουλαχ. 24 ώρες
500μλ, 250μλ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προετοιμασία:
Νέες επιφάνειες: Τρίψτε το ξύλο σύμφωνα με τα νερά του με γυαλόχαρτο Νο 150 ή 180.
Απομακρύνετε την σκόνη με πανί, πινέλο ή πεπιεσμένο αέρα.
Συντήρηση: τρίψτε προηγούμενες στρώσεις κεριου με συρμάτινο σπόγγο και ξεσκονίστε με πανί,
βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα.
Ανακαίνιση: απομακρύνετε προηγούμενες στρώσεις κεριού με Ebanisteria Decapante. Φωτίστε το
παλαιομένο ξύλο με Ebanisteria Decolorante. Όταν η επιφάνεια είναι καθαρή και στεγνή, προχωρήστε
όπως σε νέα επιφανεια.
Εφαρμογή:
Εργαλείο εφαρμογής:
Διαλυτικό:
Συνιστώμενο πάχος εφαρμογής:
Καθαρισμός εργαλείων:
Συνιστώμενες στρώσεις:

Πινέλο ή βαμβακερό πανί
Titan Ebanisteria Διαλυτικό Νίτρου
50-80 γρ/ τ.μ. (ανά στρώση)
Titan Ebanisteria Διαλυτικό Νίτρου
2

Συνθήκες εφαρμογής : Σύμφωνα με την συνήθη πρακτική για κέρωμα, δηλαδή: ακολουθήστε τα
νεά του ξύλου, τρίβετε τακτικά και κυκλικά και απομακρύνετε πλεονάζον υλικό μετά από 5 λεπτά. Το
προϊόν αποδίδει σωστότερα σε θερμοκρασία μεταξύ 10-30ο C και σχετική υγρασία 50-80%.
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Επισημάνσεις:
-Προτού προχωρήσετε στην εφαρμογή σε ολόκληρη την επιφάνεια, δοκιμάστε το προϊόν σε ένα μηορατό σημείο της επιφάνειας.
-Μπορείτε να προστατεύσετε επιπλέον τις αποχρώσεις εφαρμόζοντας τις τελευταίες στρώσεις σε
άχρωμο/ διάφανο.
-Διατηρείστε τους ελάχιστους χρόνους πλήρους στεγνώματος μεταξύ των στρώσεων
Όλες οι ανωτέρω συμβουλές προκύπτουν από τις συνήθεις εφαρμογές. Παρόλα αυτά, ανάλογα με την
επιφάνεια, το είδος του ξύλου, τις συνθήκες περιβάλλοντος και εφαρμογής, το τελικό αποτέλεσμα
μπορεί να παρουσιάσει διαφοροποιήσεις.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ
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ΣΤΟ

ΤΜΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ

