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Îngrijire  

îndepărtată cu apă călduţă (36-37o) fără niciun adaos 

soluţiilor de curăţare abrazive sau cu efect de degresare. 
Pentru curăţarea petelor mari, recomandăm folosirea 
săpunului de Marsilia (art. Nr. 220) cu efect de gresare, iar 
pentru îngrijire generală emulsia din ceară de Carnauba 
(art. Nr. 420) adăugată la apa de spălat. 

Curăţire de bază  
Dacă suprafaţa ceruită se murdăreşte tare în locuri expuse 
unor solicitări intense sau dacă îşi pierde luciul mătăsos 

manual, fără utilizarea săpunului. 

de împrospătare cu ulei rezistent pentru podea, în general 

podea.  
 
Timp de uscare  
După 4-6 ore la o temperatură de 20 oC suprafaţa ceruită 
trebuie polizată. În primele 3-4 săptămâni, suprafeţele tre-
buie ferite de solicitări.  
 
Consum / întindere  
Cca. 50 m2/ litru corespunzător unei întinderi de 0.02 litri/ 
m² 
 
Dimensiunile ambalajelor:  
Art. Nr. 500 – 0.5 l  
Art. Nr. 501 –    1 l  
 
Curăţarea uneltelor  
Imediat după folosire uneltele se curăţă cu ulei din balsam 
de terpentină (art.nr. 447) sau cu soluţie de leşie (Săpun de 
Marsilia, art. nr. 220). 

Informaţii generale
Ceara tare pentru podele KREIDEZEIT asigură surafeţelor 
tratate cu ulei, în special podelelor o protecţie suplimentară 
cu luciu mătăsos. 
Ceara de Carnauba din compoziţia sa îi conferă duritatea 

 

Utilizare

lemn, plută şi pentru pardoseli de gresie ceramică (tera-
cotă), suprafeţe tratate preliminar cu ulei rezistent pentru 
podea (art.nr. 310) sau cu alte uleiuri de acelaşi gen din 
sortimentul KREIDEZEIT. Se utilizează în zonele intens so-
licitate precum podelele, uşile, balustrada scărilor şi pentru 
mobilier. Nerecomandată pentru zonele expuse umezelii şi 
pentru blaturi de lucru pentru bucătării. 

Proprietati
• Hidrofugă
• previne depunerea murdăriei
• cu capacitate de difuzie
• antistatică
• cu luciu mătăsos
• cu o consistenţă cremoasă
• uşor de aplicat 

Compozitie
Ulei de in, ulei de in polimerizat, ulei pentru lemn pe bază 
de ulei polimerizat, ulei din balsam de terpentină, ceară de 
Carnauba, ceară de albine, sicativ  fără plumb.

Prelucrare
Ceara se întinde cu o lavetă nescămoşată într-un strat sub-
ţire şi uniform. Se va evita formarea surplusurilor.  

Pentru suprafete mai mari se recomandă folosirea unei 

ajutorul unui şpaclu sau se încălzeşte la cca. 60o urmând 
-

na. 
După 4-6 ore suprafaţa trebuie polizată cu o lavetă 
nescămoşată, cu o perie sau cu o maşină de ceruit sau de 
polizat, până ce suprafaţa capătă un luciu mătăsos. 

Temperatura minimă de aplicare este de 10 oC.

Surplusurile de ceară neîndepărtate, uscate, mai târziu 

peliculă albă. Înlăturarea acestor surplusuri se poate face 
cu un pad de curăţare (maşină) sau cu un burete de vase 
(Scotch Brite).
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Lavetele de curăţire şi materialele textile de aplicare îmbi-
bate cu uleiuri volatile, prezintă pericol de autoaprindere! 
Lavetele îmbibate cu ulei trebuie uscate în aer liber sau 
păstrate într-un container închis, protejat contra incendiilor 
(cutie de tablă). A se lua în considerare eventualele alergii 
la substanţe naturale.

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.

Depozitare  
Depozitată în locuri ferite de îngheţ şi în ambalaje închise 
ermetic, ceara dură pentru podele are o perioadă de 
valabilitate de cca. 2 ani. O perioadă prea lungă de depozi-

consistenţei cerii (depuneri, structură grăunţoasă). 
În acest caz, ceara îşi va recăpăta consistenţa originală 
prin: încălzirea cutiei de ambalaj aşezată cu capac deschis 

lasă să se racească repede. A se ţine departe de foc. 
 
Evacuarea resturilor de produs  
A  nu se arunca în apa reziduală din sistemul de canaliza-

menajer. 
 
Marcare  
Xn, dăunător sănătăţii 
N,  periculos pentru mediul înconjurător 
 
Indicaţii / indicaţii de siguranţă  

înghiţire. Iritant pentru ochi şi piele. Poate provoca sensibi-
lizare în contact cu pielea.Toxic pentru organismele acvati-
ce, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra 
mediului acvatic. 
Nociv: prin înghiţire poate provoca afecţiuni pulmonare. A 
se purta echipament de protecţie şi mănuşi de protecţie 
corespunzătoare. A se evita dispersarea în mediu. În caz 
de înghiţire, a nu se provoca vomă.  A se consulta imediat 
medicul şi a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta. 
Pe timpul utilizării, aerisiţi bine încăperea şi ţineţi produsul 
departe de surse de foc deschise. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 


