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Tadelakt
Se aplică săpunul de lustruit cu o pensulă moale. După o 
scurtă perioadă de acţionare, se lustruieşte cu piatra de 
lustruit. Astfel se obţine atât un luciu mai accentuat, cât şi 
hidrofobizarea şi rezistenţa suprafeţei la murdărire, propri-
etăţi necesare d.ex. în încăperile cu umiditate ridicată.

recomandă aplicarea unui al doilea strat de săpun pentru 
lustruit după un interval de uscare de 2-3 zile. Se obţine un 
luciu uniform utilizând un cocoloş de material moale intro-
dus într-o pungă de plastic.

Curăţarea suprafeţelor în sistem stuccolustro şi 
tadelakt
Impurităţile se curăţă prin spălare cu săpun pentru lustruit 
diluat cu apă, cu ajutorul unei cârpe moi sau a unui burete, 
după care se execută lustruirea prin metoda descrisă mai 
sus (tadelakt).

Consum
Cca. 50 ml / m².

Forma de prezentare
Cod art. 199 400 ml
Cod art. 200 800 ml
Preţurile sunt disponibile pe listele actuale de preţuri. 

Depozitare
Închis ermetic şi depozitat în spaţii răcoroase şi ferite de 
îngheţ, produsul are un termen de valabilitate de minim 1 
an.

Curăţarea uneltelor
Uneltele se curăţă imediat după utilizare cu apă caldă.

Informaţii generale
Săpunul de Marsilia, componentul principal al săpunului 
pentru lustruit, a fost fabricat prima dată în sec. XVII la 
Marsilia. De atunci, compoziţia sa a rămas aceeaşi. La 
fabricarea acestui săpun se folosesc uleiuri vegetale, cu 
preponderenţă uleiul de măsline. Pentru o mai bună solubil-
itate, săpunul este mărunţit.

Săpunul de Marsilia nu conţine tenside sintetice sau alţi 
aditivi similari, având o utilizare largă. Dizolvat în apă, apli-

exemplu cele realizate în sistem stuccolustro sau tadelakt, 
acest săpun natural se transformă parţial în aşa numitele 
săpunuri de calciu, care hidrofobizează suprafeţele şi le 
conferă rezistenţă la murdărire, păstrându-se în acelaşi 
timp permeabilitatea la vaporii de apă.

Utilizare
-

colustro sau tadelakt, pentru obţinerea unui luciu intens. 

Proprietăţi
• tixotrop
• transparent
• acţiune hidrofobă
• rezistent la murdărire
• compoziţie exclusiv vegetală
• fără adaos de solvenţi (hidrosolubil)

Compoziţie
Săpun de Marsilia (săpun pe bază de ulei de măsline), 
soluţie de hidroxid de calciu (apa de var formată la supra-
faţa pastei de var în groapa de depozitare), acid silicic. 

Instrucţiuni de prelucrare

Stuccolustro
Ultimul strat de material se lasă să se usuce timp de 1-2 
ore, după care se aplică săpunul pentru lustruit cu o pen-
sulă lată moale, în mod uniform. 

procedând în felul următor: o gletieră „veneţiană” (cod art. 

(pistol) de aer cald la 60-80 °C. Încălzirea gletierelor se va 
repeta la intervale regulate, scurte. 

Se recomandă alternarea a două gletiere, lucrând cu o 
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noastre în domeniu. Din cauza diversitatii metodelor de prelucrare si a im-
pactului asupra mediului înconjurator cât si a caracteristicilor suprafetelor, 
se exclude orice obligatie cu privire la autenticitatea acestor recomandari. 
Înainte de utilizare se va testa produsul pentru a stabili compatibilitatea 

-
scriptii îsi pierd valabilitatea în cazul aparitiei 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)

Evacuarea resturilor produsului

gunoiul menajer. Mai avantajoasă este utilizarea lor pentru 
curăţarea şi spălarea pensulelor şi bidinelelor după utiliza-
re.

Marcare
Nu este cazul, produsul nu reprezintă material periculos.

Indicaţii privind securitatea
Evitaţi contactul cu ochii. La contactul cu ochii, clătiţi cu 
multă apă, inclusiv sub pleoape. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Atenţie la posibile alergii la substanţe naturale.

Recomandări
Efectuarea lucrărilor în sistem stuccolustro şi tadelakt 
necesită o pricepere deosebită. De aceea recomandăm 
participarea la seminariile de perfecţionare în tehnica de 
lustruire organizate la sediul nostru.


