Bezkrāsas apdares vasks dekoratīvajiem kaļķa apmetumiem
VENETO CLASSICO un ATACAMA.

VENETO CERA piešķir

pārklājumam mitruma izturību, augstāku spīdumu, kā arī stiprāk
atklāj pārklājuma faktūras kontrastainumu un dziļumu. Pirms
VENETO CERA uzklāšanas pārklājums jāiztur ne mazāk par 24
stundām + 20°C temperatūrā ( vai ne mazāk par 36 stundām
+10°C temperatūrā).
Vaska uzklāšanai uz klasiskā gludā kaļķa apmetuma VENETO
CLASSICO izmanto taisnstūra vai speciālu trapecveida špakteļlāpstiņu no pulēta
nerūsējošā tērauda. Vasku vienmērīgi izlīdzina plānā kārtā uz apmetuma virsmas ar
špakteļlāpstiņas darba šķautni veicot vienlaicīgi piespiešanas un bīdes kustības dažādos
virzienos. Uzklāšanas laikā špakteļlāpstiņas darba šķautni jātur asā leņķī pret virsmu.
Vaska pārpalikumu noņem no špakteļlāpstiņas un atkārtoti uzklāj uz blakus esošajiem
virsmas laukumiem, kas vēl nav pārklāti ar vasku. Vasks VENETO CERA ātri iesūcas
virsmā, tādēļ tā pārpalikumus pēc iespējas ātrāk jānovirza ar špakteļlāpstiņu uz sāniem
no sākotnējā uzklāšanas punkta uz virsmas, lai nepieļautu atsevišķā virsmas laukuma
pārmērīgu piesūcināšanu ar vasku, kas savukārt var novest pie tumšākas krāsas
plankuma izveidošanās.
Uz reljefā dekoratīvā kaļķa apmetuma ATACAMA vasku uzklāj ar speciālu krāsotāja
dūraini vai mīkstu lupatu vienmērīgi izrīvējot to ar apļveida kustībām pa visu virsmu.
Pēc 8 stundām no vaska uzklāšanas brīža virsmu pulē ar mīkstu audumu riņķveida
kustībām. Pārklājums ir gatavs ekspluatācijai pēc 24 stundām no vaska uzklāšanas.
Jāatceras, ka dekoratīvo kaļķa apmetumu pamatfunkcija ir dekoratīvā izskata veidošana,
bet nevis aizsargfunkcija. Jāizvairās no intensīvas ekspluatācijas slodzes uz pārklājumu.
Putekļu noņemšanai no apmetuma virsmas kas aizsargāta ar vasku VENETO CERA
jāizmanto viegli samitrināta lupata, nelietojot stipras iedarbības mazgājošos līdzekļus.
Žūšanas laiks +20°C temperatūrā : 4 – 6 stundas.
Vaska VENETO CERA patēriņš :
-

10 – 15 m²/l uzklājot uz apmetuma ATACAMA ;

-

20 – 25 m²/l uzklājot uz apmetuma VENETO CLASSICO .

Glabāt blīvi noslēgtā ražotāja tarā.
Iepakojums : 1 l – 1 litra metāla bundža
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