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ECOCERA 
 
EMULSIE OP BASIS VAN NATUURLIJKE BIJENWAS EN MARSEILLEZEEP 

 

 
OMSCHRIJVING 

ECOCERA is een natuurlijke crème die gebruikt wordt als beschermlaag tegen bevuiling en om de 
ondergrond waterdicht te maken.  ECOCERA bestaat uit zeer zuivere gebleekte bijenwas, vrij van 

solventen, op traditionele wijze opgelost in Marseillezeep. 
 

TOEPASSINGSGEBIED 

ECOCERA wordt gebruikt als beschermlaag op binnenmuren.  Het mag op iedere vlakke ondergrond 
aangebracht worden (zowel oud als nieuw) zoals kalk- of silicaatverf, marmerafwerkingen CORISTIL, 

DECORLUX, VENESTUK en andere … 
ECOCERA wordt gebruikt om het natuurlijk glanseffect en het fluweelaspect van het gamma aan 

decoratieve afwerkingen CORIDECOR te versterken en te egaliseren, zonder daarbij tot een vergeling 

van de afwerking te leiden. 
 

ECOCERA is vooral aangewezen om oppervlakken te beschermen tegen vervuiling waar veel passage is, 
zoals trappen, bars en onthaalruimtes, evenals om de oppervlakken te beschermen tegen 

vochtindringing, zoals in keukens en badkamers. 
 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Soortelijk gewicht 0,980 kg/l 

Productsubcategorie (richtlijn 2004/42/EG) cat. A/l 
Grenswaarde VOS < 300 gr/l (< 200 gr/l vanaf 01.01.2010) 

Maximaal gehalte VOS < 100 gr/l 

Droogrest (bij 105°C) 11%  
pH-waarde 6,5 - 7,0 

Kleur gebroken wit 
Verbruik 30 - 40 m²/l per laag  

Verpakking pasta in emmers van 0,75 l, 2,5 l en 5 l 

Bewaring in aangepaste omstandigheden 12 maanden 
 

 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND 

De ondergrond moet stabiel zijn, rein en droog. 
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VERWERKING 

ECOCERA is een kant-en-klaar product en moet slechts zorgvuldig opgeroerd worden vóór het gebruik.  

Verwarm het product tot ongeveer 30°C wanneer de pasta te hard is bij een te lage 
omgevingstemperatuur. 

 
Breng de was regelmatig aan door middel van een zachte doek, een spons of een borstel om een 

gelijkmatige verdeling van het product over het oppervlak te bekomen.  Na het volledig opdrogen van 

de was wordt het glanzend effect bekomen door het stevig opboenen van het oppervlak met een 
reine droge doek. 

 
 

VERPAKKING EN OPSLAG 

Plastic emmers van 0,75 l, 2,5 l en 5 l. 
De stabiliteit van het product bedraagt minstens 12 maanden indien bewaard in hermetisch gesloten 

recipiënten in een omgevingstemperatuur tussen +5°C et +35°C.  Bewaren op een koele en droge 
plaats, buiten het bereik van vorst en zonlicht.  Beschermen tegen warmtebronnen en zonnestralen. 

 
 

WAARSCHUWING 

Geen speciale beschermingsmaatregelen vereist voor de omgeving of personen; desalniettemin wordt 
een langdurig contact met de huid best vermeden.  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk 

overvloedig met proper water spoelen.  In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en 
verpakking of etiket tonen.  Buiten het bereik van kinderen houden.  De resten niet in het milieu 

gooien. 

 
 

OPMERKING 

Onderhavige fiche annuleert en vervangt alle vorige. 

De bovenvermelde gegevens en eigenschappen zijn gebaseerd op onze studies en ervaringen.  Wij 
kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld in de algemene zin, daar de toepassingsmiddelen of 

het gebruik van de producten in regel buiten onze controle vallen.  In alle gevallen raden wij aan om 

bij het aanbrengen van onze producten rekening te houden met de aard en de omstandigheden van 
de te behandelen ondergrond of de geschiktheid van het product na te gaan op een staal. 

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze technische dienst. 
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