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Tekutý vosk k leštění rohů, hran a hůře dostupných míst u mramorů, žul a dalších 
přírodních i umělých leštitelných kamenů 
 

 
 

Popis přípravku 
Tekutý přípravek k (vy)leštění jakéhokoli typu kamene. Může být použit ručně, nebo 
automaticky (s přístrojem?). Jeho rychlé zasychání umožňuje rychle (ihned) provádět 
úkony, jež mají následovat. Leštidlo je určeno pro rohy a okraje z mramoru, žuly, travertinu, 
dlaždic a aglomerátových kamenů. Zlepšuje barvu. Díky své jednoduché aplikaci může být 
použit na kamenné obklady stěn a na profilové povrchy, jako jsou sochy či vázy. Běžné 
použití LIQUID PREPARATION (tekutého přípravku) slouží u podlah ke zlepšení barvy a lesku 
v rohách po broušení.  LIQUID PREPARATION může být aplikován na jakýkoli typ kamene 
broušeného nad zrnitost 800, aby se zlepšila barva a lesk. Jeho zvláštní recept dodává 
kameni voděodolné vlastnosti 
 

Technické údaje 
Fyzikální stav    Tekutý 
Barva     Průsvitně bílá 
Zápach     Charakteristický po rozpouštědlech 
Měrná hmotnost při 20 °C   1,48 ± 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 5-10 minut (v závislosti na teplotě). 
K dosažení oslnivého výsledku je potřeba doleštit lehkým hadříkem, jemnou ocelovou vlnou (00 nebo 000), plstí nebo 
kartáčem. Je rovněž možné vyleštit kámen použitím ruční leštičky (max. 2000rpm) vybaveného plstěným nebo látkovým 
diskem. (kotoučem). Pokud je výrobek použit na podlahu, může se leštit podlahovým leštícím strojem vybaveným ocelovým 
vlněným diskem nebo leštícím diskem.  
 

Aplikační nářadí 
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Doporučení k použití 
 

 Nedoporučuje se aplikovat výrobek na syntetické materiály jako jsou umělé hmoty, linoleum a laminát. 

 Nanášejte na čistý a suchý povrch. 

 Udělejte si předběžný test na malém místě před vlastním použitím. 

 Pozorně si přečtěte doporučení vytištěné na štítku a vždy proveďte předběžný test před použitím. 

Ošetřované povrchy 
Přírodní i umělý kámen a teraco. 
 

Spotřeba 
Se 750 ml přípravku ošetříte 20/30 m2 kamenného povrchu zbroušeného do zrnitosti 800 (FEPA), v případě teraca a betonových 
výrobků zbroušených do zrnitosti 800 (FEPA) 15/25 m2. 
Orientačních hodnoty, v závislosti na povaze materiálu a okolních podmínkách 
 

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 5 kg; 1 barel o 30 kg, 1 barel o 200 kg 
 
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 
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 produkt je vyroben v Itálii. 


