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CERA BLATEM CERA CHALK PAINT (CIRE BLATEM CHALK PAINT) 
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BLATEM CERA CHALK PAINT (CIRE BLATEM CHALK PAINT) 
Υγρό και κρεμώδης Άχρωμο και σκούρο κερί νερού ( Chalk Paint Cera Incolora 
– Cera Oscura). Προσδίδουν απαλή υφή, αίσθηση χειροποίητου και προστασία με 
μια κίνηση.  
Εύκολο στην εφαρμογή, σχεδόν άοσμο, αδιάβροχο και σατινέ. 
Εφαρμόζονται πάνω από το Χρώμα Κιμωλίας (Chalk Paint) Blatem για 
μεγαλύτερη προστασία και αίσθηση χειροποίητου. 
Φινίρισμα: κερώδες. 
Αποχρώσεις: διάφανο άχρωμο και Σκούρο πατίνας 
‘Απλωμα: Καλό. 
Ιξώδες: 130 +/- 10 UK (Μονάδες Krebs) στους 25ºC +/- 10ºC (UN 48-076) 
Πυκνότητα: 1 + 0,05 gr / cc (UNE-EN-ISO 2811-1 και 2). 
Απόδοση: 10-18 m

2
 / Lανά στρώση. 

Αποθήκευση: Πάνω από ένα χρόνο στην αρχική κλειστή συσκευασία. 
Καθαρισμός εργαλείων : με νερό. 
Οι επιφάνειες που είναι βαμμένες με χρώματα βαφής κιμωλίας Blatem πρέπει να 
είναι στεγνές και καθαρές πριν την εφαρμογή του κεριού Cire Blatem chalk paint. 
Το κερί (Chalk Paint Cera Incolora – Cera Oscura) εφαρμόζεται σε λεπτές 
στρώσεις με πινέλο, σφουγγάρι ή πανί/μάλλινο. Για ένα παλαιωμένο εφέ πατίνας 
εφαρμόστε το σκούρο κερί (Cera Oscura). Όταν το κερί έχει στεγνώσει, γυαλίστε με 
ένα πανί.  
Εφαρμόστε σε λεπτές στρώσεις. 
Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10ºC και σχετική υγρασία πάνω από 
80%. 
Ανακατέψτε το περιεχόμενο του δοχείου. 
Αποφύγετε την άμεση έκθεση του δοχείου στον ήλιο και τον παγετό. 
Συνιστάται να μην πλένετε την κερωμένη επιφάνεια πριν περάσουν  20 ημέρες από 
την εφαρμογή. 
ΔΟΧΕΙΟ 150ml 
Οψη: ‘Αχρωμο και Σκούρο κερί 
Διατηρείται για τουλάχιστον 1 χρόνο στην κλειστή αρχική του συσκευασία, 
προστατευμένο από την ζέστη και το κρύο (σε θερμοκρασία μεταξύ 5 - 35ºC). 
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ετικέτα της συσκευασίας. 
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το φύλλο δεδομένων ασφαλείας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/02/16 
Τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων έχουν παραχθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες της εταιρείας μας και πρέπει να τηρούνται 
για την ορθή εφαρμογή του προϊόντος. 
Εφαρμογές  που έχουν γίνει από τον πελάτη εκτός των προκαθορισμένων οδηγειών και χωρίς τη δυνατότητα ελέγχου ή προηγούμενης 
συμφωνίας εκ μέρους της εταιρείας μας, θα είναι υπό την αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. 
Θα είναι επίσης ευθύνη του πελάτη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το τεχνικό δελτίο βασίζονται στη γνώση του προϊόντος μετά από δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από 
τις τεχνικές υπηρεσίες της εταιρείας. Αλλά έχοντας κατά νου ότι οι κατά τόπου εφαρμογές ξεφεύγουν από τον έλεγχό μας υπό ορισμένες 
συνθήκες (ειδικά στις εφαρμογές τους), δεν μπορούμε να εγγυηθούμε κάτι περισσότερο από την σωστή ποιότητα του προϊόντος. Η εταιρεία μας 
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο των δεδομένων αυτού του τεχνικού φύλλου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

 
 

 


