Technische omschrijving Mia Colore Wax – Cera di Sempre!
Cera di Sempre! – wax is een transparante, natuurlijke wax om uw wanden waterafstotend te maken en een glanzend
effect te geven. Specifiek geschikt voor het behandelen van onze Mia Colore Sempre! stucco op basis van gebluste kalk,
andere minerale ondergronden als kalkverf en krijtverf, alsook voor het behandelen van houttoepassingen en voor meubels
op kleur te brengen met onze krijtverf Gesso Vernice.
Ondergrond dient coherent, stof- en vetvrij te zijn
Rendement per liter per laag ca. 20 m2
Aanbrengen met een droge, zacht kantoenen doek met kwast of roller. Nabehandelen met schone zacht kantoenen doek
om glans effect te versterken
Stofdroog na ca. 1 – 2 uur (bij ca. 20°C)
Polijsten na ca. 4 uur
Houdbaarheid tenminste 12 maanden op een droge vorstvrije plaats
Verpakkingen in 1,0 liter
Schilder niet in direct zonlicht. Tevens adviseren wij altijd eerst een testvlak op te zetten.
Eigenschappen;
* Klaar voor gebruik
* Glanzend effect
* Hoge glans en te polijsten
* Hypoallergeen
* Vuilafstotend

* Gemakkelijk verwerkbaar
* Praktisch reukloos
* Eenvoudig te reinigen
* Natuurlijk product
* Waterafstotend met pareleffect wanneer nat

Toe te passen in natte ruimten, mits correct aangebracht en tussentijds onderhoud wordt toegepast
Beperkingen, niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 10°C en boven de 30°C is. Relatieve
vochtigheid max. 80%. Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden. Verfresten laten
opdrogen en laten ophalen of deponeren bij een erkende verwerker.
EU grenswaarde voor dit product (cat. A/l): 5200g/L (2010) dit product bevat maximaal 200g/L VOS (2010)
Uitstraling:
Geeft een glanzend effect aan uw Sempre! wanden. Afhankelijk van de draaiende bewegingen kan het een glanzend,
gepolijst effect aan uw wanden geven en biedt Cera di Sempre! een zeer goede bescherming in vochtige ruimtes of daar
waar wat extra bescherming èn effect gewenst is.
Toepassing:
Cera di Sempre! wax kan worden toegepast op krijtverf, kalkverf, kalkpleister, cementpleister, zuigende natuursteen of
andere minerale ondergronden voor een extra glanzen effect en bescherming. Bij voorkeur aan te brengen in twee lagen
met een zachte katoendoek in draaiende bewegingen. Het product kan onverdund worden opgebracht en indien gewenst
minimaal worden verdund met water. In vochtige ruimtes adviseren wij wanden elk halfjaar opnieuw te behandelen. Cera
di Sempre is in te kleuren met onze krijtverven voor grey- of whitewash effecten op houten meubels. Inkleuren vanaf 20%
mogelijk voor een fraai effect. Voor het versterken van kleur, eenvoudig meer krijtverf toevoegen.
Voordat u Cera di Sempre! aanbrengt is het van belang deze eerst goed te roeren. Herhaal dit tijdens het verwerken
regelmatig om verdikkingen, stolsels te voorkomen. Breng aan in twee dunne lagen met tenminste 12 uur inachtnemend
tussen de eerste en tweede laag. Afhankelijk van het aantal draaiende bewegingen kan er meer of minder glans worden
gerealiseerd. Voor een juist resultaat adviseren wij altijd eerst een testvlak te plaatsen.

Cera di Sempre! op hout of MDF:
Onbehandeld hout goed ontvetten en na drogen opschuren. Een te behandelen houten ondergrond dient voldoende droog
te zijn i.v.m. krimpwerking van het hout. Niet op hout gebruiken indien er sprake is van wisselende temperaturen. Niet te
gebruiken op onbehandelde tropische- en hardhoutsoorten.

Verwerken:
Breng aan met droge, zachte katoenen doek. Wanneer de Cera di Sempre! droog is, kunt u deze polijsten met een schone,
zachte katoenen doek. Doe dit middels draaiende bewegingen zodat een glanzend oppervlak ontstaat en uw wanden
spiegelglad tonen. Verdunning is niet nodig, goed roeren is wel van belang.

Badkamer en keuken:
Cera di Sempre! is na aanbrengen eenvoudig te reinigen en biedt een verzegelde werking op wanden waardoor deze dus
zeer geschikt is om poreuze ondergronden te beschermen en waterafstotend te maken. Afhankelijk van de waterbelasting
is het aan te bevelen de wanden tenminste 2x per jaar na te behandelen met Cera di Sempre!
Reiniging:
Reinig spatten en gemorste Wax onmiddellijk met water en zeep
Technische aspecten:
Niet elk type ondergrond en voorbehandelingen kunnen in deze technische beschrijving worden opgenomen. Het is daarom
in afwijkende of specifieke situaties aan te raden contact met uw Mia Colore dealer op te nemen en hen eerst te
raadplegen. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de
algemene geldigheid van deze aanwijzingen en of directe óf indirecte schade welke ten gevolge hiervan zou kunnen
optreden bij het gebruik van de geboden informatie, zullen afgewezen worden. Dit aangezien toepassing en
verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing
in de werkwijze naar inzicht van de (professionele) verwerker vragen. Met betrekking tot de veiligheid verwijzen wij u naar
de Mia Colore dealer, zij kunnen u de betreffende veiligheidsbladen overhandigen.
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