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CERA TAPI BALSAM - Datasheet 
 

Stap 1: 

Zorg voor goede ventilatie tijdens de verwerking aangezien het oplosmiddel verdampt. De droge 
waslaag is onschadelijk voor de gezondheid 

Door behandeling met CERA TAPI BALSAM wordt de afwerking waterafstotend maakt. De was biedt 
bescherming tegen zuren en mogelijke vervuiling kan gemakkelijker worden verwijderd. Het oppervlak 
wordt antistatisch en trekt niet langer stof aan, maar blijft nog steeds open voor diffusie. De Cera Tapi 
Balsam was transparant: wordt heel dun aangebracht met een Venetiaanse spaan (844/i Stucco Venetie 
- 803 Marmorino). De waslaag moet erg dun zijn. Na een droogtijd van 30-60 minuten kan het polijsten 
worden uitgevoerd met een spaan (844/i bij Stucco Venetie, Marmorino kan met 803) of een microvezel 
doek. Een polijstmachine kan ook worden gebruikt voor grote oppervlakken. 

Stap 2: 

Twee tot drie lagen maken de wand bijna waterdicht of voor de oppervlakten worden op hoge glans 
gepolijst, maar de afwerking blijft nog steeds open voor diffusie. De tussentijdse droogtijd tussen de 
lagen moet 60 tot maximaal 8 uur voor Cera Tapi Balsam. Voor extra hoogglans of hydrofobe 
behandeling kan ook nog de Sapone Venetie gebruikt worden. 

Overige aanwendingen: 

Als nodig voor onderhoud kan naar een aantal maanden of jaren een extra beschermlaag worden 
aangebracht (op een schone basis: dus vrij van stof, vuil en dergelijks). 
Andere toepassingsgebieden: De balsem is ook geschikt voor het opfrissen van houten meubels. 
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TECHNISCHE GEGEVENS 

Finish: Als optimale oppervlakte bescherming  

Toepassing: Kalkpleister o.i.d., hout 

Tinten: Transparant 

Drogen: 

Gripbestendig na ongeveer 60 min 

Volledig uitgehard na ongeveer 24 uur 

Overschilder baar vanaf 60 min. 

Belastbaar na ca. 72 uur 

Hoe meer vers behandelde grond in de eerste paar dagen wordt 
beschermd, hoe langer de levensduur. 

Verbruik: Afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak                                 
(ca. 20-50 ml / m2 per laag )  

Specificaties: 
P210, P24, P301, P310, P303, P361, P353 

Gereedschap 
reinigen: Warm water en zeep  

Houdbaarheid: Bij normale temperaturen in gesloten originele containers minimaal 5 
jaar 

 
 
Soortelijk gewicht: 
ca. 0,8 kg / l 
 
Veiligheidsinstructies: 
Bevat C9-12 isoalkanen.  
H226 vloeistof en damp zijn ontvlambaar.  
H304 kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  
H413 kan schadelijk zijn voor het waterleven met langdurige effecten.  
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