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Tekutý silikonový vosk k leštění a zvýraznění barvy leštěných kamenů 
 

 
 
 

Popis přípravku 
Silikonové leštidlo s dvojitým účinkem: zvyšuje lesk a vylepšuje barvu materiálu. Složení 
přípravku umožňuje rychlou aplikaci, nechá kámen, aby dýchal a tím umožňuje zbytkům 
vlhkosti odpařit se.  
LUCIDO proniká do hloubky, zlepšuje barvu materiálu a dává mu atraktivní a hluboký mokrý 
vzhled. Nezanechává žádný film. 
 

Technické údaje 
Fyzikální stav    Tekutý 
Barva     Transparentní 
Zápach     Charakteristický  
Měrná hmotnost při 20 °C   1,40 ± 0,02 Kg/l 
Rozpustnost ve vodě   Nerozpustný 
pH     N.A. 
Skladování při 20 °C   24 měsíců v originálním balení 
 
 
 
 
            

Instrukce k použití 
Naneste rovnoměrně produkt na čistý povrch, zbavený prachu. Nechte schnout po dobu 10 minut (v závislosti na teplotě). 
Aplikace LUCIDA může být udělána štětcem nebo válečkem. Po deseti minutách vydrhněte čistým hadrem, abyste odstranili 
přebytek přípravku a získali vytoužený efekt.  
 

Aplikační nářadí 
 

  
Hadr            Štětec  
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Doporučení k použití 
 

 Neřeďte přípravek vodou ani jinými rozpouštědly, protože výrobek je již připraven k použití. 

 Materiál, který chcete ošetřit, musí být úplně suchý. 

 Jakmile je kámen ošetřen, nesmí se 24 hodin namáčet, aby se dokončila polymerizace. 

 Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. 

 Pozorně si přečtěte doporučení vytištěná na štítku a před vlastním použitím si udělejte na malém místě vlastní test. 

Ošetřované povrchy 
Přírodní i umělý kámen a teraco. 
 

Spotřeba 
S 1 litrem přípravku ošetříte 20/30 m2 kamenného leštěného povrchu, v závislosti na poréznosti materiálu a jeho povrchovém 
lesku. 
 

Údržba povrchu 
Pro správnou denní údržbu ošetřeného povrchu doporučujeme používat náš přípravek L&L nebo Spray RR1. 
Nedoporučujeme abrazivní čištění, ani čištění s pomocí agresivní chemie jak kyselinové, tak silně zásadité. 
Je nutné sledovat účinnost a provést nové ošetření 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: 12 plechovek po 750 ml; 3 plechovky po 3,5 l; 1 barel o 20 l 
 
Složení balení jsou kovové nádoby (ACC) po 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 
32.08.1010 
 

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 LUCIDO je vyroben v Itálii. 


