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CERA PER STUCCO 
 
Charakteristika 
CERA PER STUCCO je dekorativní vosk ve formě pasty, vytvořený k zesílení lesku benátských štuků. Díky 
rychlé a jednoduché aplikaci v jedné vrstvě pomocí hladítka nebo houbičky, je možné získat dokonalý 
mramorový efekt respektující techniku a přirozený vzhled benátského štuku, na který je aplikován. Přísady ve 
výrobku usnadňují jeho aplikaci a vyleštění. Vosk CERA PER STUCCO chrání povrch, na který je aplikován, je 
otěruodolný. 
Výrobek je nehořlavý, je zcela bez formaldehydu a je šetrný k lidem a životnímu prostředí. 

 
Použití 
K vyleštění, zvýraznění efektu a ochraně interiérových zdí a zařízení zdekorovaných benátskými štuky, např. 
Raffaello Decor Stucco, Aureum aj. 

 
Příprava povrchu 
Po aplikaci poslední vrstvy benátského štuku počkejte minimálně 6-8 hodin tak, aby byl povrch upravovaného 
podkladu úplně suchý. 

 
Aplikační metoda 
Aplikujte rovnoměrně velice tenkou vrstvu CERA PER STUCCO s použitím nerezového hladítka. Na nerovné 
povrchy je možné nanášet přípravek pomocí syntetické houby. Pro další zvýraznění lesku je možné po 24 
hodinách vyleštit povrch jemným flanelovým hadříkem. 
Pozor: Aplikace nadměrného množství může změnit průhlednost vzhledu. 
 
Technické údaje pro aplikaci 
Ředění:                              připraveno k použití 
Vydatnost:                        80 – 100 m²/ l 
Aplikační nářadí:          nerezové hladítko, syntetická houba Oikos 
Podklad:                         dekorativní štuk na vápenné bázi 
Aplikační teplota:          +5°C - +36°C (při relativní vlhkosti nepřevyšující 80%) 
Doba schnutí na dotek: 1 h (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřevyšující 75%) 
Celková doba schnutí:   20 - 24 dnů ( při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřevyšující 75%) 
Čištění nářadí:                 vodou 
 
Technické údaje výrobku 
Složení:                            na bázi speciálních vosků a vody 
Specifická hmotnost :    0,97 kg/l +/- 3% 
Viskozita:                          pasta 
Teplota skladování:       +5°C - + 36°C. Chraňte před mrazem 
Reakce na oheň:           negativní, pokud je nanesen na nehořlavý podklad vodou ředitelný materiál o síle 
                                        vrstvy za sucha nižší než 0,6 mm 
Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/CE:  
                                         třída A/I; VOC: 0 g/l (max.)  
                                           (limit fáze I od 1.1.2007:300 g/l, limit fáze II od 1.1.2010:200 g/l) 
Barva:                               bílá 
Balení:                              1 l 
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Bezpečnostní informace 
Výrobek neobsahuje těžké kovy jako olovo a chrom. Neobsahuje toxická rozpouštědla, aromáty nebo chloridy. 
Nehrozí žádné riziko nebezpečné polymerizace. Výrobek je považován za látku, která není nebezpečná, pokud  
je použita technicky správným způsobem. Doporučená je běžná opatrnost pro manipulaci s vodou ředitelnými  
barvami. Pro skladování, manipulaci a transport výrobku není zapotřebí žádných speciálních opatření; nádoby, 
zbytky, eventuelně rozlitý materiál zachycený pomocí inertních absorpčních materiálů jako je písek, zemina 
apod., musí být likvidovány dle národních nebo regionálních předpisů. Přeprava musí být prováděna dle 
mezinárodních dohod. 
 
Společnost OIKOS Spa garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a 
odborných znalostí. Oikos nenese žádnou odpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku, protože není možné, aby 
Oikos prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Proto doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, pro jaké použití je výrobek 
určen a zda je vhodný pro konkrétní případ zamýšleného použití. 

 


