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S T U C C O   C E R A  
wosk do stiuku 

(SD 697)

OPIS WYROBU 

STUCCO CERA jest materiałem opartym na bazie wysokiej 

jakości wosków naturalnych w postaci wodnej dyspersji. 

Zastosowanie dodatków uszlachetniających sprawia, że 

wosk jest łatwy w aplikacji, nie żółknie oraz posiada wysoką 

odporność na zużycie. Jest materiałem bezwonnym, przy-

jaznym dla człowieka i środowiska. Ponadto:   

 uwypukla efekt przestrzenny rysunku na ścianie,  

 zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią,  

 podkreśla głębię stiuków,  

 umożliwia aktywne oddychanie ścian.  

 

ZASTOSOWANIE 

STUCCO CERA przeznaczony jest do dodatkowego wy-

błyszczania powierzchni pokrytych szlachetnymi materia-

łami dekoracyjnymi (stiuki, tynki dekoracyjne). Szczególnie 

polecany jest jako wosk podkreślający głębię VENEZIANO 

LUCIDO (SD 600) oraz VENEZIANO FUORI (SD 610). Po-

przez nałożenie wosku uzyskujemy szklistą powierzchnię 

odporną na wilgoć oraz zmywanie wodą. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Podłoże przeznaczone do woskowania powinno być su-

che, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, pyłu i innych zanie-

czyszczeń. Należy je starannie oczyścić, poprzez mecha-

niczne odkurzanie lub za pomocą szmatki. 

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU 

STUCCO CERA jest dostarczany w postaci gotowej do uży-

cia. Przed nakładaniem zawartość pojemnika należy do-

kładnie wymieszać. 

SPOSÓB APLIKACJI 

Nakładanie wosku wykonujemy po upływie 4-5 dni od na-

łożenia stiuku lub tynku dekoracyjnego. Wosk nakładamy 

przy pomocy miękkiej szmatki nasączonej woskiem wyko-

nując koliste ruchy. Gdy wosk zaczyna przesychać rozpo-

czynamy polerowanie przy użyciu miękkiego tamponu ba-

wełnianego lub szmatki.  

DANE TECHNICZNE 

 temperatura podłoża i otoczenia podczas stoso-

wania wyrobu: od + 5ºC do + 25º, 

 czas schnięcia: 1 godzina pomiędzy poszczegól-

nymi warstwami, 

 wydajność: 20-50 m2/kg - w zależności od oczeki-

wanego efektu, 

 narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po 

zakończeniu pracy.  

 

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT 

Produkt należy przechowywać i przewozić w warunkach 

suchych. Okres przechowywania zaprawy (liczony od daty 

produkcji umieszczonej na opakowaniu) w warunkach 

zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy. 

OPAKOWANIE 

Wiaderko plastikowe – 0,5 i 1 kg.  

BHP 

Wyrób niepalny. Podczas prac stosować podstawowe 

przepisy BHP. Należy chronić skórę i oczy. W razie podraż-

nienia przemyć starannie wodą i natychmiast zasięgnąć 

porady lekarza. Chronić przed dziećmi! 

Szczegółowe informacje zawarte są w Karcie Charaktery-

styki.  

 

 

 

 

 
J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jed-
nak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent  
nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powy-
żej informacje zostały podane w dobrej wierze według aktualnego stanu 
wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia nabywcy  
od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych pro-
duktów do przewidzianego zastosowania. 



         STUCCO CERA (SD 697) 

Strona 2 z 2 
 

J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody po-
wstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów  
z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także  
w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych 
przez nabywców i użytkowników. 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach 
karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbior-
ców. 

J. P. COVER Sp. z o.o. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfika-
cji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.  
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