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Pastový vosk k leštění mramorů, žul a všech leštitelných kamenů 
 

 
 
 

Popis přípravku 
Přípravek ve formě pasty pro leštění jakéhokoliv druhu leštitelného přírodního a umělého 
kamene. Jeho speciální chemické složení umožňuje rychlé zaschnutí. Snahou je zvýraznit 
barvu materiálu a nedokonalosti předchozímu leštění. Vhodný k renovaci původního 
leštění starého materiálu, který již ztratil svůj původní lesk. Výsledkem je skvělý lesk, který 
trvá velmi dlouho. Leštící pasta je dostupná v bílé (transparentní) a černé barvě, za 
účelem leštění a zvýraznění barvy různých druhů materiálu, včetně tmavých a černých. 
 

Technické údaje 
Fyzikální stav    Krémová pasta 
Barva     2 barvy – viz obrázek „Dostupné barvy“ 
Zápach     Charakteristický  
Měrná hmotnost při 20 °C  1,40 ± 0,05 Kg 
Rozpustnost ve vodě   Nerozpustný 
pH     N.A. 
Skladování při 20 °C   24 měsíců v originálním balení 
 

Dostupné barvy 
 

                                                                             
     Průsvitná bílá    černá 
 
Uvedené barvy jsou pouze indikativní a odlišné od originálu, protože jde o tištěný obraz. 
            

Instrukce k použití 
Povrch musí být čistý a suchý. Skvrny, plísně, krusty, … musí být seškrábnuté, jinak půjdou po ochraně těžko odstranit. Aplikujte 
pastu pomocí tkaniny přímo na povrch, který má být leštěn. 
Po uschnutí pasty vyleštěte povrch jemnou ocelovou leštící vlnou a na závěr bavlněnou tkaninou nebo plstí. 
 

Aplikační nářadí 
 

           

Hadr              Ocelová leštící vata   Dílenská leštička 
 Ruční 

leštička 
Podlahová  

bruska 
Jednokotoučová 

bruska 
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Doporučení k použití 
 

 K usnadnění proniknutí přípravku se doporučuje zahřát povrch, která má být ošetřen, aby se otevřely póry a umožnilo 

se tak proniknutí leštidla do hloubky materiálu. 

 Čím déle přípravek zůstane schnout na povrchu, tím lepší bude konečný výsledek. 

 K prodloužení času zasychání leštidla doporučujeme zředit přípravek rozpouštědlem na bázi terpentýnu o 20 %. 

 V případě aplikace na podlahu dejte pozor na to, že podlaha bude kluzká. Toto se po několika dnech zmenší díky ná-

slednému čištění a mytí. Podlaha si udrží výborný lesk také po vhodné údržbě. 

 Doporučujeme neaplikovat přípravek na syntetické materiály jako je umělá hmota, guma, linoleum atd. 

 Před použitím si podrobně přečtěte doporučení natištěná na štítku a vždy si udělejte předběžný test 

Ošetřované povrchy 
Přírodní i umělý kámen a teraco. 
 

Spotřeba 
S jedním kg přípravku ošetříte 25/30 m2 povrchu zbroušeného do zrnitosti 800 (FEPA)  
 

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. 
 
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: 30 plechovek po 250 ml; 15 plechovek po 1,3 kg; 3 plechovky po 6 kg, 1 barel o 20 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 výrobek Leštící pasta je vyroben v Itálii. 


