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Wosk Zabezpieczający 
Silveno Decorazione 
 
Karta Techniczna 

1. OPIS 
Bezbarwny wosk Silveno służący do zabezpieczania powierzchni Stiuku Weneckiego przed 
działaniem wody, zmywaniem i mechanicznym ścieraniem. Ułatwia późniejszą pielęgnację 
powierzchni tynku. Dzięki dużej zdolności penetracji wnika w głąb zabezpieczając  go przed 
wilgocią.  

 
2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 
Postać   masa 
Kolor   mleczny oraz efekty metaliczne srebro, złoto 
Zapach   lekki, charakterystyczny 
pH    ok. 7 
ciężar właściwy  około 0,98 g/cm3 
rozpuszczalność 
w wodzie   dobra 

 
3. NARZĘDZIA 
Paca Wenecka, Flanela 

 
4. SPOSÓB UŻYCIA 
Pacą Wenecką nanosimy bardzo cienką warstwę Wosku zabezpieczającego Silveno na 
powierzchni nie większej niż 4m2. Następnie Pacą Wenecką wykonujemy ruchy nabłyszczające 
(patrz 6. etap nakładania Stiuku Weneckiego). Po 2-3 minutach polerujemy miękką flanelą do 
uzyskania połysku. Tak wykonaną czynność powtarzamy na całej powierzchni. 

 
5. WYDAJNOŚĆ: 10-20 m2/250g  

 
6. WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ 

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. 

Produkt niepalny; w przypadku pożaru stosować metody gaśnicze odpowiednie do warunków 

otoczenia. 

 

W przypadku kontaktu ze skórą:  

Zmyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem. W razie utrzymywania się objawów, skontaktować 

się z lekarzem. 

W przypadku kontaktu z oczami: 

Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko 

rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. W 

przypadku podrażnienia skonsultować się z lekarzem. 

Narażenie inhalacyjne:  

Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie potrzeby skontaktować się z 

lekarzem. 

W przypadku połknięcia: 

Wypłukać usta dużą ilością wody, skonsultować się z lekarzem. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki. 

 
7. Magazynowanie  

Produkt przechowywać w temperaturze 5-30oC w szczelnie zamkniętych opakowaniach, produkt 

wrażliwy na mróz. 

Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym 

opakowaniu. 
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(Data produkcji na opakowaniu) 

 
8. Opakowania handlowe: 250g 

 
9. NORMY/ATESTY 

PN: MBAP 11:2006(B) 
LZO: zgodne z normą.  

 
10. UWAGI 

Produkt może sedymentować, co nie jest wadą, a stanowi normalną reakcję na użyte w produkcie 

komponenty naturalne o różnej gęstości i masie własnej. Przed przystąpieniem do planowanych 

prac, jak i po dodaniu wszelkich dodatków, produkt należy dokładnie wymieszać w sposób 

określony w Karcie Technicznej Produktu. Kolory pokazane w materiałach marketingowych są 

poglądowe i mogą się różnić od koloru malowanej  powierzchni, zależnie od jej struktury, warunków 

otoczenia oraz sposobu wykonania efektu. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz 

efekt końcowy są poza kontrolą STOFARB, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. 

 

 


