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TECHNICKÝ LIST – CZ 

BIO Leštící kluzný olej na šelak  

Vlastnosti výrobku 
Kvalitní italský BIO leštící kluzný olej je určený k usnadnění kluzu leštícího tampónu při 
ručním nanášení šelakové politury. 
 
Složení výrobku 
Speciální čistý olej bez přísad kyselin v biokvalitě 
 
Způsob použití  
Naneste kapku leštícího oleje na tampón (polnou) namočený v šelakové polituře nebo 
nakapejte leštící olej přímo na plochou a provádějte nanášení šelakové politury tampónem. Po 
vytvoření šelakové vrstvy, po nějaké chvíli vystoupí leštící olej na povrch lakové vrstvy. Olej 
lze odstranit z povrchu po vytvrzení šelakového laku, cca. po 24 hodinách leštícím 
přípravkem na lesklé šelaky – leštící pastou HAS Zweihorn. Jemnou leštící pastou dojde i 
vyleštění šelakového povrchu do vysokého čistého krystalického lesku.  
 
Bezpečnostní pokyny 
Používejte ochranné rukavice. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Skladování 
Minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě) 
 
Dovozce: 
CZECH KÖNIG, s.r.o. 
Dřevařská 491 
500 03 Hradec Králové 
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 
 

BIO leštiaci klzný olej na šelak  
 
Vlastnosti výrobku 
Kvalitný taliansky BIO leštiaci klzný olej je určený na uľahčenie klzu leštiaceho tampónu pri 
ručnom nanášaní šelakové politúry. 
 
Zloženie výrobku 
Špeciálny čistý olej bez prísad kyselín v BIO kvalite 
 
Spôsob použitia 
Naneste kvapku leštiaceho oleja na tampón alebo nakvapkajte leštiaci olej priamo na plochu a 
vykonávajte nanášanie šelakové politúry tampónom. Po vytvorení lakové vrstvy, po nejakej 
chvíli vystúpi leštiaci olej na povrch lakovej vrstvy. Olej možno odstrániť z povrchu po 
vytvrdnutí šelakového laku, cca. po 24 hodinách leštiacim prípravkom na lesklé šelaky - 
leštiaci pastou HAS Zweihorn. Jemnú leštiaci pastou dôjde aj vyleštenie šelakového povrchu 
do vysokého čistého kryštalického lesku. 
 
Bezpečnostné pokyny 
Používajte ochranné rukavice.  
Uchovávajte mimo dosahu detí. 
 
Skladovanie 
Minimálne 2 roky (v uzatvorenom obale a pri izbovej teplote) 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


