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Nuantare  

pe baza de minerale, pigmenti de pamant sau pigmenti 
Spinell. Pentru asta amestecati o cantitate mica de ceara 
cu toata cantitatea de pigmenti cu ajutorul unei spatule pe 
o sticla. Acest amestec se adauga apoi restului de ceara, si 
se omogenizeaza bine. 
Noi recomandam o concentratie de maximum 20% pig-
menti. Cu cat e mai mare concentratia de pigmenti, cu atat 

Consum 
In functie de capacitatea de absorbtie a substratului, se 
poate acoperi cca. 30 m2 / litru. 
 
Marimea ambalajelor  
Art. Nr. 530 –    1 l 22 m² 
Art. Nr. 531 – 2.5 l 55 m² 
 
Depozitare  
In locuri uscate, racoroase, ferite de inghet, bine inchise, se 
poate pastra mai multi ani. 

Curatarea uneltelor  
Imediat dupa folosire, se curata in apa calda cu sapun de 
Marsilia sau cu balsam din ulei de terpentina. 

Depozitarea resturilor  
Datorita faptului ca produsul se poate depozita mult timp,  a 

goale trebuie duse la un centru de reciclare. 

Marcare  
Nu prezinta nici un pericol. 

Informaţii generale
-

joritatea a oamenilor asociaza ceara cu ceva natural, lucru 
ce de multe ori nu este adevarat. Ceea ce exista azi pe 
piata sub denumirea de ceara este in general o masa plas-
tica sintetica, poate cu un redus continut de ceara naturala. 

substanta fara clor. Stupii de albine de la care ne aprovizio-
nam, nu sunt tratate impotriva parazitiilor cu substante 
chimice, pentru a nu afecta calitatea materiei prime. 
Ceara este topita, curatata si albita ulterior cu carbune ac-
tiv. Amestecat cu uleiuri naturale, produsul este bun pentru 

ingalbenindu-se foarte putin pe parcursul anilor.

Utilizare
-

prafetelor lemnoase, atat celor acoperite deja cu vopseluri-
le Kreidezeit, cat si in cazul celor netratate, in interior. Dupa 

cum fac in mod normal produsele pe baza de uleiuri. Nu 
este recomandat in cazul podelelor. 

Proprietati
• Fara diluanti
• nu ingalbeneste
• usor de aplicat
• rezistent la umezeala si mizerie
• antistatic
• luciu mat 

Compozitie
Ceara de albine inalbita cu substante fara clor, diluanti fara 
plumb.

Prelucrare  
-

torul unei carpe. In cazul unei suprafete puternic absorban-
te se vor aplica mai multe straturi. Sa se evite eventualele 
ingrosari ale stratului de ceara. Ulterior se va da luciu prin 
frecare cu o perie de par de cal. 
 
Temperatura de lucru
minim 10 oC

Timp de uscare
Cca 24 ore la 20 oC. 
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Poate produce alergii. Datorita continutului ridicat de uleiuri 
naturale, se pot produce 
ingalbeniri in zonele slab iluminate. Emana mirosuri deran-
jate pe parcursul uscarii..

noastre în domeniu. Din cauza diversităţii metodelor de prelucrare şi a im-
pactului asupra mediului înconjurător cât şi a caracteristicilor suprafeţelor, 
se exclude orice obligaţie cu privire la autenticitatea acestor recomandări. 
Înainte de utilizare se va testa produsul pentru a stabili compatibilitatea 

-
scripţii îşi pierd valabilitatea în cazul apariţiei unei noi versiuni sau în cazul 

 
Informatii actuale cu privire la produsele prezentate se gasesc pe internet 
la www.kreidezeit.de sau www.naturalpaint.ro. 
 
(01/2010)

Sfaturi  
In cazul lucrului pe suprafete mari (cofraje, captusiri cu 
lemn, grinzi), aplicarea cerii este prea anevoioasa. In acest 
caz se recomanda subtierea cerii cu balsam din ulei de 
terpentina (1:1).  

deseori destul de greu sa se intinda uniform ceara. De 
aceea se recomanda amestecarea cerii cu balsam din ulei 
de terpentina in raport 1:1. Se poate aplica cu o pensula 

Atentie  
-

pastrate intr-un recipient antifug (din sticla sau metal). 

A nu se lasa la indemana copiilor.
 


