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DESCRIERE 
 
PATINA este o ceară decorativă pentru interioare pe bază 
apoasă pentru tratarea finisajelor decorative minerale pe bază 
de var.  
Prin utilizarea cerii PATINA se vor obŃine suprafeŃe cu un 
grad înalt de luciu. Este disponibilă în tonalităŃi diverse, 
uşor sidefate, oferă un element decorativ ulterior.     
Este uşor de întins, se usucă rapid şi este adecvată pentru 
lustruirea  manuală sau mecanică. 
Ceara PATINA conferă suprafeŃelor o protecŃie uşor 
hidrofugă superficială.   
 
INDICAłII PENTRU FOLOSINłĂ 
 
Se poate aplica pe: 
- Finisaje decorative de natură minerală 
EvaluaŃi gradul de sidef pe care trebuie să îl conŃină ceara 
astfel încât să fie cât mai adecvată cu tipologia produsului 
ce trebuie să fie decorat.   
Întinderea pe suprafeŃe deosebit de mate, schimbă aspectul 
estetic. 
Pentru curăŃarea suprafeŃelor, folosiŃi o lavetă uscată din 
Ńesut. 
 
CARACTERISTICI TEHNICE 
 
- Natura Liantului: compound de ceruri polietilenice şi 
parafinice în emulsie 
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1:  
Neutru: 1,01 ± 0,05 g/ml 
Aur, Argintiu, Bronzului: 1,02 ± 0,05 g/ml 
- Viscozitate de confecŃionare: pastă tixotropică  
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI 
 
SuprafeŃe murale: 
AplicaŃi ceara PATINA pe finisaje decorative minerale pe 
bază de var. SuprafeŃele trebuie să fie compacte şi fără 
incoerenŃe, uscate.  
AşteptaŃi cel puŃin 24 de ore pentru finisaje de mică grosime  
şi cel puŃin 48 de ore de când aŃi aplicat ultimul strat de 
decoraŃie minerală înainte de a aplica decoraŃia cu ceara 
PATINA, în cazul suprafeŃelor marmorate  sau 
asemănătoare. 
 
INDICAłII PENTRU APLICARE 
 
- CondiŃii ale ambientului şi ale suportului: 
Temperatura ambientului: Min. +8° C / Max. +35° C 
Umiditatea relativă a ambientului: <75% 
Temperatura suportului: Min. +5° C / Max. +35° C 

Umiditatea suportului: <10% 
- Scule: drişcă din oŃel şi lavetă din lână sau Ńesut   
- Diluarea: gata preparată  
- Nr. de straturi: 1  
- Mod de aplicare: 
ÎntindeŃi un strat subŃire de ceară PATINA folosindu-vă de o 
lavetă. Pentru suprafeŃele foarte planare, puteŃi folosi un 
şpaclu din oŃel inox. 
Atunci când suprafaŃa decorată cu ceara PATINA va rezulta 
uscată când o atingeŃi, efectuaŃi lustruirea folosindu-vă de o 
lavetă. 
SuprafeŃele pot fi lustruite atât manual cât şi cu ajutorul unei 
maşini de lustruit roto – orbitală dotată de căştile din lână 
corespunzătoare.  
- CurăŃarea sculelor trebuie să fie făcută cu apă imediat după 
ce aŃi terminat să le folosiŃi. 
- Randament indicativ: Depinde extrem de mult de tipul de 
finisaj pe care îl folosiŃi pentru acoperire.  Pentru suprafeŃele 
netede mediu absorbante, se acoperă 20 mp/l  
- CurăŃarea sculelor trebuie să fie făcută cu apă imediat după 
ce aŃi terminat să le folosiŃi. 
- Pentru întreŃinerea şi curăŃarea suprafeŃelor tratate cu ceara 
PATINA utilizaŃi o lavetă uscată din Ńesut. 
 
VOPSIREA 
 
Produsul este disponibil incolor neutru (0001) şi în 
variantele argintiu (0070), bronzului (0150) şi aur (0190). 
 
STOCAREA 
 
Temperatura maximă pentru conservare: +30° C  
Temperatura minimă pentru conservare: +5° C  
Stabilitatea în recipientele originale nedeschise şi în condiŃiile 
de temperatură adecvată: 2 ani. 
 
INDICAłII PENTRU SIGURANłĂ 
 
Nu face parte din directiva EU 2004/42/EC (decret legislativ 
161/2006) 
 
Produsul nu necesită de etichetă de periculozitate în baza 
normativei în vigoare. UtilizaŃi produsul în conformitate cu 
legile în vigoare. Norme de igienă şi de siguranŃă: după 
utilizare, nu aruncaŃi recipientele în mediul înconjurător,  
lăsaŃi resturile să se usuce bine şi trataŃi-le ca pe deşeurile 
speciale. A se păstrata departe de copii. UtilizaŃi produsul în 
locuri ventilate bine. În caz de contact cu ochii, spălaŃi imediat 
cu multă apă.  În caz de ingerare,  consultaŃi imediat medicul 
şi arătaŃi-i recipientul sau eticheta. A nu se arunca resturile în 
canalizări, în cursurile de apă sau pe sol. 
Pentru informaŃii ulterioare, consultaŃi fi şa de siguranŃă.  
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RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI 
 
Ceara decorativă pentru interioare pe bază apoasă pentru 
tratarea finisajelor decorative minerale pe bază de var. 
Permite să se obŃină suprafeŃe cu un grad înalt de luciu. A se 
întinde într-un singur strat subŃire după care efectuaŃi 
lustruirea manuală cu o lavetă sau cu o maşină de lustruit  
roto – orbitală dotată de căştile din lână. 
Randament: 20 mp/l în funcŃie de gradul de absorbŃie al 
finisajului.   
Ceara PATINA nu are o funcŃie hidrofugă şi creează o 
uşoară protecŃie împotriva apei. 
Furnizarea şi punerea în operă a materialului  € ................. 
la mq. 
 
 
Data: Mai 2012 
 
 
COLORIFICIO SAN MARCO garantează că informaŃiile din prezenta 
fişă sunt furnizate în baza experienŃei şi cunoştinŃelor tehnice şi ştiinŃifice  
ale sale;totuşi, nu poate să îşi asume nici un fel de răspundere pentru 
rezultatele ce se vor obŃine în urma utilizării produselor sale deoarece 
condiŃiile în care vor fi aplicate sunt în afara oricărui control din partea 
sa. Vă recomandăm să controlaŃi întotdeauna dacă produsul este potrivit 
pentru fiecare caz în parte. Prezenta fişă anulează şi înlocuieşte orice 
fişă anterioară.Pentru informaŃii tehnice ulterioare, vă rugăm să 
contactaŃi AsistenŃa tehnică. 
 


