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TECHNICKÝ LIST - CZ  
Benzoe Abstreichpolitur – Vytahovací benzoe politura  
 
Vlastnosti výrobku 
Speciální politura k závěrečnému vytvrzení ručně leštěných šelakových ploch. Používá se 
všude tam, kde je požadována tvrdá pryskyřice s vysokým leskem. Pro ruční nanášení 
tampónem (polnou). Vytahuje zbytky olejů z šelakového laku, lakovaný povrch získá vyšší 
tvrdost a stane se také více odolným proti vodě a alkoholu. 
 
Složení výrobku 
Pryskyřice benzoe sumaterská, ethanol, isopropanol 
 
Způsob použití  
Naneste vytahovací polituru benzoe na tampón (polnou) a krouživými pohyby nanášejte polituru na 
povrch. Při nanášení benzoe politury na šelak byste měli být velmi opatrní. Tampón nesmí být 
příliš mokrý, pouze vlhký, jinak můžete poškodit již hotový šelakový povrch. Šelakovou 
polituru lze ředit ředidlem na politury na bázi alkoholu např. isopropanolem.  
 
Bezpečnostní pokyny 
Používejte ochranné rukavice. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Nevdechujte výpary, používejte pouze v dobře větraných prostorách. 
Hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými 
zdroji zapálení.  
Zákaz kouření.  
Přípravek nevylévejte do kanalizace.  
 
Technická data 
Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě) 
Vyrobeno v Německu 
Obsah: 250 ml nebo 500 ml dle výběru 
 
Dovozce: 
CZECH KÖNIG, s.r.o. 
Dřevařská 491 
500 03 Hradec Králové, Česká republika 
Tel./Fax: +420 493 034 118 
Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272 
E-mail: info@czech-konig.com 
Web: www.czech-konig.com 
 
Vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v prohlášení o vlastnostech a této prezentaci jsou uvedeny v dobré víře a jsou 
považovány za přesné k datu vydání tohoto dokumentu. Bez ohledu na jakékoli určené použití specifikované v tomto 
dokumentu je z důvodu odlišných podmínek použití uživatel i nadále odpovědný za zajištění vhodnosti výrobku pro 
zamýšlené použití a aplikaci a splnění zákonných požadavků. Společnost CZECH KÖNIG, s.r.o. proto neposkytuje žádnou 
výslovnou nebo předpokládanou záruku, pokud jde o vhodnost výrobku pro jakýkoli specifický účel. Tyto informace by 
neměly být chápány jako právní stanovisko. Prodej výrobku se řídí příslušnými podmínkami prodeje. Uživatel by se měl řídit 
informacemi, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu a veškerých uživatelských příručkách souvisejících s používáním 
výrobku. 
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TECHNICKÝ LIST - SK 
Benzoe Abstreichpolitur - Vyťahovacia benzoe politúra 
 
Vlastnosti výrobku 
Špeciálna politúra k záverečnému vytvrdnutí ručne leštených šelakových plôch. Používa sa všade tam, 
kde je požadovaná tvrdá živica s vysokým leskom. Pre ručné nanášanie tampónom (loptičkou). 
Vyťahuje zvyšky olejov z šelakového laku, lakovaný povrch získa vyššiu tvrdosť a stane sa tiež viac 
odolným proti vode a alkoholu. 
 
Zloženie výrobku 
Živica benzoe sumatranská, etanol, izopropanol 
 
Spôsob použitia 
Naneste vyťahovaciu politúru benzoe na tampón (loptičku) a krúživými pohybmi nanášajte politúru na 
povrch. Pri nanášaní benzoe politúry na šelak by ste mali byť veľmi opatrní. Tampón nesmie byť príliš 
mokrý, iba vlhký, inak môžete poškodiť už hotový šelakový povrch. Šelakovú politúru možno riediť 
riedidlom na politúry na báze alkoholu napr. izopropanolom. 
 
Bezpečnostné pokyny 
Používajte ochranné rukavice.  
Uchovávajte mimo dosahu detí.  
Nevdychujte výpary, používajte iba v dobre vetraných priestoroch.  
Horľavá kvapalina a pary.  
Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia.  
Zákaz fajčenia.  
Prípravok nevylievajte do kanalizácie. 
 
Technické údaje  
Doba skladovania: minimálne 2 roky (v uzatvorenom obale a pri izbovej teplote)  
Vyrobené v Nemecku  
Obsah: 250 ml alebo 500 ml podľa výberu 
 
Dovozca: 
CZECH KÖNIG, s.r.o. 
Dřevařská 491 
500 03 Hradec Králové, Česká republika 
Tel./Fax: +420 493 034 118 
Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272 
E-mail: info@czech-konig.com 
Web: www.czech-konig.com 
 
Vylúčenie zodpovednosti: Informácie obsiahnuté vo vyhlásení o parametroch a tejto prezentácii sú uvedené v dobrej viere a 
sú považované za presné k dátumu vydania tohto dokumentu. Bez ohľadu na akékoľvek určené použitie špecifikované v 
tomto dokumente je z dôvodu odlišných podmienok použitia užívateľ aj naďalej zodpovedný za zabezpečenie vhodnosti 
výrobku pre zamýšľané použitie a aplikáciu a splnenie zákonných požiadaviek. Spoločnosť CZECH KÖNIG, s.r.o. preto 
neposkytuje žiadnu výslovnú alebo predpokladanú záruku, pokiaľ ide o vhodnosť výrobku pre akýkoľvek špecifický účel. 
Tieto informácie by nemali byť chápané ako právne stanovisko. Predaj výrobku sa riadi príslušnými podmienkami predaja. 
Používateľ by sa mal riadiť informáciami, ktoré sú uvedené v bezpečnostnom liste a všetkých užívateľských príručkách 
súvisiacich s používaním výrobku. 
 
 
 
 
 
 
 


