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CZ TECHNICKÝ LIST  HOCHGLANZ-ANTISCHLEIER ZWEIHORN®   
Leštěnka na vysoce lesklé šelaky a nábytkové laky ve vysokém lesku 

 
Vlastnosti výrobku 

Profesionální kvalitní leštící pasta HAS ZWEIHORN® s velmi jemným zrnem pro odstranění 

zbytků leštících olejů, leštících past a vyleštění šelakových laků a nábytkových laků do 

vysokého lesku. Přípravek nenarušuje lak ani jednotlivé šelakové vrstvy. Leštěnka je také 

vhodná na starý a starožitný nábytek pro obnovu původního vysoce lesklého povrchu laku. 

Leštící pasta HAS je připravena k okamžitému použití pro manuální nebo strojové leštění 

do vysokého lesku.  
 

Způsob použití  

Manuální - ruční aplikace: 
Leštící pastu HAS naneste v nepatrném množství na měkký hadr, který neuvolňuje vlákna a 

krouživými pohyby zpracuje na vysoce lesklém povrchu tak dlouho, až je povrch úplně lesklý 

a jsou odstraněny všechny zbytky výrobku. Pro leštění nepoužívejte mikroutěrky a jiné 

tkaniny z umělých tvrdých vláken, které by mohly povrch poškrábat! 

 

Strojová profesionální aplikace: 
Leštění se provádí s rotačně pracující leštičkou při použití beránčí kožešiny. 

Nejprve leštící pastu HAS naneste na beránčí kožešinu a bez leštění manuálně 

rovnoměrně rozdělte na ploše. Poté leštičku spusťte při nízkých 

otáčkách a pomalu je zvyšujte. Za vyvinutí nepatrného tlaku se 

leštička vede po ploše, přitom se s ní musí neustále pohybovat, aby 

se plocha příliš nezahřála. Plochu během leštění můžete také 

chladit vodným rozprašovačem. Tento postup se může opakovat vícekrát, až se dosáhne 

požadovaného vysokého lesku laku. Na tmavých podkladech můžete výrobek v posledním 

kroku ošetřit hladkým leštícím polštářkem (pad). 
   
Bezpečnostní pokyny 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 

Technické údaje 

Viskozita při dodání: pastovitá 

Ředidlo: vodovodní voda, podle potřeby nastříkejte na povrch  

Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě) 

Výrobce: AkzoNobel, značka: Zweihorn
®

 

Vyrobeno v Německu 
Obsah: 250, 500 ml, 1000 ml 
 

Dovozce:  

CZECH KÖNIG, s.r.o. 
Dřevařská 491,  

500 03 Hradec Králové, Česká republika 

Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272 

E-mail: info@czech-konig.com, web: www.czech-konig.com 
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SK TECHNICKÝ LIST  HOCHGLANZ-ANTISCHLEIER ZWEIHORN®   
Leštenka na vysoko lesklé šelaky a nábytkové laky vo vysokom lesku 
 
Vlastnosti výrobku 

Profesionálny kvalitný leštiaca pasta HAS ZWEIHORN® s veľmi jemným zrnom pre 

odstránenie zvyškov leštiacich olejov, leštiacich pást a vyleštenie šelakových lakov a 

nábytkových lakov do vysokého lesku. Prípravok nenarušuje lak ani jednotlivé šelakové 

vrstvy. Leštenka je tiež vhodná na starý a starožitný nábytok pre obnovu pôvodného vysoko 

lesklého povrchu laku. Leštiaca pasta HAS je pripravená na okamžité použitie pre manuálne 

alebo strojové leštenie do vysokého lesku. 
 

Spôsob použitia 

Manuálna - ručná aplikácia 
Leštiaci pastu HAS naneste v nepatrnom množstve na mäkkú handru, ktorý nezanecháva 

vlákna a krúživými pohybmi spracuje na vysoko lesklom povrchu tak dlho, až je povrch úplne 

lesklý a sú odstránené všetky zvyšky výrobku. Pre leštenie nepoužívajte mikroutierky a iné 

tkaniny z umelých tvrdých vlákien, ktoré by mohli povrch poškriabať! 

 

Strojová profesionálná aplikácia 
Leštenie sa vykonáva s rotačne pracujúci leštičkou pri použití barančej kožušiny. Najprv 

leštiaci pastu HAS naneste na baranie kožušinu a bez leštenia manuálne rovnomerne rozdeľte 

na ploche. Potom leštičku spustite pri nízkych otáčkach a pomaly ich zvyšujte. Za vyvinutie 

nepatrného tlaku sa leštička vedie po ploche, pritom sa s ňou musí neustále pohybovať, aby sa 

plocha príliš nezohrievala. Plochu počas leštenie môžete tiež chladiť vodným rozprašovačom. 

Tento postup sa môže opakovať viackrát až sa dosiahne požadovaný vysokého lesku laku. Na 

tmavých podkladoch môžete výrobok v poslednom kroku ošetriť hladkým leštiacim 

vankúšikom (pad). 
 

Bezpečnostné pokyny 

Uchovávajte mimo dosahu detí. 
 

Technické údaje 

Viskozita pri dodaní: pastovitá  

Riedidlo: vodovodná voda, podľa potreby nastriekajte na povrch  

Doba skladovania: minimálne 2 roky (v uzatvorenom obale a pri izbovej teplote)  

Výrobca: AkzoNobel, značka: Zweihorn®  

Vyrobené v Nemecku  

Obsah: 250, 500 ml, 1000 ml 
 

Dovozca:  

CZECH KÖNIG, s.r.o.,  
Dřevařská 491,  

500 03 Hradec Králové, Česká republika 
Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272 

E-mail: info@czech-konig.com, web: www.czech-konig.com 

 
 

 
 

 


