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Krystalizační roztok na vápencové horniny, mramory a aglomeráty  
 
 

 
 

Popis přípravku 
Přípravek je určen pro finální lesk a pro znovuobnovení ztraceného lesku podlah z mramoru, 
vápence, jejich aglomerátů a teraca. Přípravek pro krystalizaci vápencových podlah.  
VETRO-GLASS ztvrdí povrch a ochrání ho více před odřením a škrábanci.  Je to ideální výrobek 
k obnově mramorových podlah opotřebovaných nadměrným chozením a opotřebením.  
 

Technické údaje 
Fyzikální stav    Tekutina 
Barva     Jasně opalescentní 
Zápach     Charakteristický štiplavý 
Měrná hmotnost při 20 °C   1,00 ± 0,05 Kg/lt 
Rozpustnost ve vodě   Rozpustný 
Biodegrabilita    90% 
pH     3,5 ± 0,05 
Skladování při 20 °C   24 měsíců v originálním balení 
              

Instrukce k použití 
Umyjte důkladně podlahu. Doporučujeme použít náš koncentrovaný čistič kamene LEM 3. 
V případě velmi poničené podlahy nebo při obtížně odstranitelné špíně použijte silný 
odmašťující přípravek ULTRA STRIPPER, dobře povrch opláchněte (stopy po starém vosku či 

mastnotě musí být zcela odstraněny) a nechte povrch uschnout.  
Naneste přípravek ručním rozprašovačem na povrch podlahy v rozsahu od 1 do 3 m2 a ihned leštěte jedno kotoučovým leštícím 
strojem vybaveným ocelovou vlnou nebo bílým padem. Plynule postupujte v práci, dokud nedosáhnete suchého povrchu. 
Tímto způsobem, během tohoto procesu se tvoří termo-chemická reakce krystalizace. V případě potřeby postup opakujte až po 
dosažení vysokého lesku. 
Jestliže chcete zvýšit už tak výborný lesk a ochránit ho, doporučujeme následné použití výrobku Tekutý vosk RR/1. 
V případě podlahy s problémy se škrábanci se před krystalizací doporučujeme úpravu povrchu leštícím diamantovým diskem 
FIBRALUX nebo s užitím diamantového broušení. 
 

Aplikační nářadí 
 

             
   Rozprašovač          Jednokotoučová bruska  Abrazivní kotouče - pady  Ocelová leštící vata 
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Doporučení k použití 
 

 Po umytí podlahy ji nechte pořádně vyschnout, abyste se vyhnuli vlhkým zbytkům 

 Pro bílé a světlé mramory navrhujeme použít bílý pad Fibratesco, nebo speciální kotouč pro krystalizaci. 

 V jednom kroku leštěte max. 3 m2 podlahy. 

 Vyhněte se nakapání VETRO-GLASS na podlahu a vyhněte se zanechání zbytků produktu a kapek na mramoru 

 Přečtěte si pozorně doporučení natištěná na plechovkách a přípravek před nanesením nejprve vyzkoušejte. 

Ošetřované povrchy 
Mramor, vápencové horniny a teraco. 
 

Spotřeba 
S jedním litrem přípravku ošetříte 80/100 m2 podlahy. Spotřeba se může měnit v závislosti na podmínkách a typu podlahy.  
 

Údržba povrchu 
Pro správnou denní údržbu ošetřeného povrchu doporučujeme používat náš přípravek L&L. 
Nedoporučujeme abrazivní čištění, ani čištění s pomocí agresivní chemie jak kyselinové tak silně zásadité. 
Je nutné sledovat účinnost a provést novou obnovu podle potřeby. 

 
Bezpečnostní postupy 
Pokud jde o správný pracovní postup, doporučujeme nahlédnout do BL, vydaných podle EU norem a sledovat místní 
bezpečnostní předpisy pro pracoviště. 
 

Balení 
Kartony po: 10 lahví po 500 ml; 12 lahví po 1 litru; 2 kanystry po 4 litrech; 1 barel o 25 litrech. 
 
Složení balení jsou polyetylénové lahve o vysoké hustotě (HDPE) pro použití, v souladu s místními a národními 
předpisy v současné době v platnosti, pokud jde o recyklaci. 
Balení je přizpůsobeno předpisům OSN pro vnitrozemskou dopravu (ADR) a po moři (IMO) Při přepravě s využitím letecké 
dopravy naleznete v aktualizovaných pravidlech (IATA). Pro další informace týkající se dopravy zkontrolujte bezpečnostní list. 
 

Harmonizované celní označení 
34.04.9000 
 

Ochranná známka a původ zboží 
BELLINZONI je registrovaná ochranná známka společnosti Bellinzoni. Zákon považuje ochrannou známku za formu majetku  
a jakékoli zneužití může být potrestáno dle zákona.  
Bellinzoni s.r.l. prohlašuje, že výrobek VETRO-GLASS je vyroben v Itálii. 


