CERATA LUCIDO - Datasheet
(geldt ook voor CERATA AUREO, RAMATO, PERMUTATIO, ARGENTARIUS RISPLENDERE & VULCANICO)

Stap 1:
Door behandeling met Cerata Lucido 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 Cerata
Lucido was transparant: (of de Cera Tapi Balsam) 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
minuten of minder 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.
Cerata Lucido was met mica pigmenten ( zoals Cerata Ramato, Aureo, Permutatio, Argentarius
Risplendere en Vulcanico: dun aanbrengen met een Venetiaanse spaan of met een schilderspons en
vervolgens polijsten tot een hoogglans met een microvezel doek of een polijstmachine.
Stap 2:
Twee tot drie lagen maken de wand bijna waterdicht, maar de afwerking blijft nog steeds open voor
diffusie. De tussentijdse droogtijd tussen de lagen moet 30-60 minuten bedragen voor Cerata lucido, en
maximaal 8 uur voor Cera Tapi Balsam. Voor extra hoogglans of hydrofobe behandeling wordt de
Sapone Venetie gebruikt: zoals hier omschreven.
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: Als leer zeep voor reinigen van schoeisel en leren meubelen (proef aan
een niet zichtbare plek voornemen). Voor het polijsten en invetten bijv. zachthout van oud mobiliair en
houtbekledingen.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Finish:

Als optimale oppervlakte bescherming

Toepassing:

Kalkpleister o.i.d., hout, leer

Tinten:

Transparant
Gripbestendig na ongeveer 30 min
Volledig uitgehaard na ongeveer 24 uur

Drogen:

Overschilder baar vanaf 30 min.
Belastbaar na ca. 72 uur
Hoe meer vers behandelde grond in de eerste paar dagen wordt
beschermd, hoe langer de levensduur.

Verbruik:
Specificaties:

Afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak
(ca. 30 ml / m2 per laag ) 1 liter voldoende voor 30 m2
Geen zelfs ontsteking

Verdunning:

CERATA LUCIDO kan m. 100-200% water verdunt worden

Gereedschap
reinigen:

Warm water en zeep

Houdbaarheid:

Bij normale temperaturen in gesloten originele containers minimaal 12
maanden
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