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CZ TECHNICKÝ LIST  
Šelaková sada na renovaci laku starožitného nábytku 
 
Obsah setu 
1 ks Šelaková vrchní krycí politura (Šelakové lupínky rozpouštěné v Isopropanolu 1:3) 0,5 litru 
1 ks Šelaková základová politura (Šelakové lupínky rozpouštěné v Isopropanolu 1:6) 1,0 litr 
1 ks Leštící olej 10 ml 
1 ks Jemně mletá pemza 25 g 
2 ks Leštící tampón (Plátno, bavlněná tkanina, vlna)  
8 ks Brusných papírů zrnitost 320 
1 ks Brusná tkanina - flís 
1 ks Kostní klih 30 g 
1 ks Pár ochranných nitrilových rukavic 
1 ks Injekční stříkačka 10 ml  
 
PRACOVNÍ POSTUP 
 
1) Napuštění dřeva 
a) Přebruste dřevo brusným papírem až do zrnitosti 180 
b) Pokud chcete zabarvit dřevo, tak použijte např. mořidlo na lihové bázi 
c) Pokud obnovujete pouze vrchní vrstvu šelakového laku, tzn. bez vyplňování pórů dřeva, 
tak přejděte k bodu 3 b) 
Pokud budete nanášet šelakovou polituru na nové surové nebo zcela obroušené dřevo tak 
postupujte následovně: Natřete štětcem základovou šelakovou polituru na surové dřevo. 
Šelakový lak se vsákne do dřeva, uvidíte i odstín dřeva, který bude mít lakovaný povrch. 
Pokud se na povrchu dřeva objeví skvrny, tak na těchto místech není dostatečně obroušen 
starý lak a nový lak nemůže proniknout do dřeva. Proto tyto to skvrny přebruste na dřevo a 
znovu neneste základový lak. Nechte lakovou vrstvu zaschnout přes noc cca. 12 hodin. 
 
2) Vyplnění póru dřeva 
a) Vyberte tampón (polnou) pro plnění póru dřeva. Tento tampón používejte v budoucnu vždy 
pouze již pro plnění pórů dřeva, protože přijde do styku s mletou pemzou. Tampón 
uchovávejte pro následné práce např. v uzavřené skleněné nádobě. Nádobu označte nápisem: 
tampón na plnění pórů.  
Pro vyplnění póru dřeva postupujte následovně: Zcela nový tampón je suchý, a proto je 
potřeba ho napustit základovou šelakovou politurou. Vezměte injekční stříkačku (10 ml) a  
dovnitř do vlněné plstě aplikujte stříkačkou cca. 30 ml základové šelakové politury. Dále si na 
misku nasypte trochu jemně mleté pemzy. Sundejte vnější nasáknuté plátno z tampónu a na 
střed plátna naneste pemzu z misky. Plátno nanesenou pemzou bude uvnitř tampónu, vraťte 
zpět vnější plátno na tampón. (Pemza se tedy nachází mezi lněným vnější tkaninou a 
bavlněnou tkaninou. Pokud byste naprášili pemzu přímo na dřevo, tak se často stává, že se 
nanese příliš mnoho pemzy a následné broušení je příliš náročné.) Tímto tampónem nanášejte 
nepřerušovaným krouživými pohyby po ploše základový lak s pemzou. Uvedené množství 
laku by mělo stačit na plochu 50x50 cm. První základovou vrstvu šelaku nechte přes noc cca. 
12 hodin zaschnout. U typů dřeva s velkými póry je potřeba tento postup několikrát opakovat. 
Mezi jednotlivými vrstvami vždy povrch přebruste brusným papírem o zrnitosti 400 a poté 
brusnou tkaninou – flísem.  
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3) Vrchní krycí politura 
a) Vytváření zcela nové šelakové vrstvy laku. 
Vezměte si tampón pro nanášení vrchní šelakové politury. Tento tampón následně 
uchovávejte ve skleněné uzavřené nádobě s nápisem: vrchní politura. Pozor nepoužívejte 
tampón s pemzou na vyplnění pórů dřeva! 
Aplikujte dovnitř tampónu 10 ml šelakové vrchní politury, u zcela nové politury to může být i 
více. Na střed navlhčeného tampónu naneste 2 kapky leštícího oleje, aby byl pohyb tampónu 
po ploště plynulý a nelepil se na plochu. S jednou náplní tampónu se natře plocha o 
rozměrech cca. 150x50cm. Jakmile je laková náplň v tampónu spotřebovaná, tak opět doplňte 
do tampónu stříkačkou 10 ml šelakové politury a opět přidejte 2 kapky oleje. Tampónem 
nanášejte nepřerušovaným krouživými pohyby po ploše šelakový vrchní lak. Šelakové vrstvy 
lze nanášet několik dní po sobě.  
b) Nanášení nové vrstvy šelaku na starší vrstvu šelaku. 
Přebruste lehce starou lakovou vrstvu brusným papírem o zrnitosti 400 a odstraňte z plochy 
brusný prach. Následně aplikujte dovnitř tampónu 10 ml šelakové vrchní politury, u zcela 
nové politury to může být i více. Na střed navlhčeného tampónu naneste 2 kapky leštícího 
oleje, aby byl pohyb tampónu po ploště plynulý a nelepil se na plochu. Tampónem nanášejte 
nepřerušovaným krouživými pohyby po ploše šelakový vrchní lak. Naneste 2 až 3 vrstvy laku.  
 
Upozornění 
Výrobky jsou určené pro profesionální použití, kde je předpoklad základních znalostí povrchových 
úprav dřeva a výrobků, např. mořidel, olejů, vosků, klihu atd. Návody výrobce jsou nezávazná 
doporučení, která vycházejí z mnohaleté praxe a zkušeností.  
 
Bezpečnostní pokyny 
Používejte ochranné rukavice. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Nevdechujte výpary, používejte pouze v dobře větraných prostorách. 
 
Technické údaje 
Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě) 
 
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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SK TECHNICKÝ LIST  
Šelaková sada na renováciu laku starožitného nábytku 
 
Obsah setu 
1 ks Šelaková vrchná krycia politúra (šelakové lupienky rozpustené v izopropylalkohole 1: 3) 0,5 litra 
1 ks Šelaková základová politúra (šelakové lupienky rozpustené v izopropylalkohole 1: 6) 1,0 liter  
1 ks Leštiaci olej 10 ml  
1 ks Jemne mletá pemza 25 g  
2 ks Leštiaci tampón (Plátno, bavlnená tkanina, vlna)  
8 ks Brúsnych papierov zrnitosť 320  
1 ks Brúsna tkanina - flís  
1 ks Kostný glej 30 g  
1 ks Pár ochranných nitrilových rukavíc  
1 ks Injekčná striekačka 10 ml 
 
PRACOVNÍ POSTUP 
 
1) Napustenie dreva 
a) Prebrúste drevo brúsnym papierom až do zrnitosti 180  
b) Pokiaľ chcete zafarbiť drevo, tak použite napr. moridlo na liehovej báze  
c) Ak obnovujete iba vrchnú vrstvu šelakového laku, tzn. bez vyplňovania pórov dreva, tak 
prejdite k bodu 3 b)  
Ak budete nanášať politúru na nové surové alebo úplne obrúsené drevo tak postupujte 
nasledovne: Natrite štetcom základovou politúru na surové drevo. Šelakový lak sa vsiakne do 
dreva, uvidíte aj odtieň dreva, ktorý bude mať lakovaný povrch. Ak sa na povrchu dreva 
objavia škvrny, tak na týchto miestach nie je dostatočne obrúsený starý lak a nový lak nemôže 
preniknúť do dreva. Preto tieto to škvrny prebrúste na drevo a znova naneste základový lak. 
Nechajte lakovou vrstvu zaschnúť cez noc cca. 12 hodín.  
 
2) Vyplnenie pórov dreva 
a) Vyberte tampón (loptičku) pre plnenie pórov dreva. Tento tampón používajte v budúcnosti 
vždy iba už pre plnenie pórov dreva, pretože príde do styku s mletou pemzou. Tampón 
uchovávajte pre následné práce napr. v uzavretej sklenenej nádobe. Nádobu označte nápisom: 
tampón na plnenie pórov. Pre vyplnenie póru dreva postupujte nasledovne: Úplne nový 
tampón je suchý, a preto je potrebné ho napustiť základovou šelakovou politúrou. Vezmite 
injekčnú striekačku (10 ml) a dovnútra do vlnenej plste aplikujte striekačkou cca. 30 ml 
základovej šelakovej politúry. Ďalej si na misku nasypte trochu jemne mletej pemzy. Zložte 
vonkajšie nasiaknuté plátno z tampónu a na stred plátna naneste pemzu z misky. Plátno s 
nanesenou pemzou bude vnútri tampónu, vráťte späť vonkajšie plátno na tampón. (Pemza sa 
teda nachádza medzi ľanovou vonkajšou tkaninou a bavlnenou tkaninou. Ak by ste naprášili 
pemzu priamo na drevo, tak sa často stáva, že sa nanesie príliš veľa pemzy a následné 
brúsenie je príliš náročné.) Týmto tampónom nanášajte neprerušovaným krúživými pohybmi 
po ploche základový lak s pemzou. Uvedené množstvo laku by malo stačiť na plochu 50x50 
cm. Prvú základovú vrstvu šelaku nechajte cez noc cca. 12 hodín zaschnúť. Pri typoch dreva s 
veľkými pórmi je potrebné tento postup niekoľkokrát opakovať. Medzi jednotlivými vrstvami 
vždy povrch prebrúste brúsnym papierom so zrnitosťou 400 a potom brúsnou tkaninou - 
flísom. 
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3) Vrchná krycia politúra 
a) Vytváranie úplne nové šelakové vrstvy laku. Vezmite si tampón pre nanášanie vrchnej 
šelakovej politúry. Tento tampón následne uchovávajte v sklenenej uzavretej nádobe s 
nápisom: vrchný politúra. Pozor nepoužívajte tampón s pemzou na vyplnenie pórov dreva! 
Aplikujte dovnútra tampónu 10 ml šelakové vrchné politúry, u úplne nové politúry to môže 
byť aj viac. Na stred navlhčeného tampónu naneste 2 kvapky leštiaceho oleja, aby bol pohyb 
tampónu po ploche plynulý a nelepil sa na plochu. S jednou náplňou tampónu sa natrie plocha 
o rozmeroch cca. 150x50cm. Ako náhle je laková náplň v tampónu spotrebovaná, tak opäť 
doplňte do tampónu striekačkou 10 ml šelakové politúry a opäť pridajte 2 kvapky oleja. 
Tampónom nanášajte neprerušovanými krúživými pohybmi po ploche šelakový vrchný lak. 
Šelakovom vrstvy možno nanášať niekoľko dní po sebe.  
b) Nanášanie novej vrstvy šelaku na staršie vrstvu šelaku. Prebrúste ľahko starú lakovou 
vrstvu brúsnym papierom so zrnitosťou 400 a odstráňte z plochy brúsny prach. Následne 
aplikujte do vnútra tampónu 10 ml šelakové vrchné politúry, u úplne nové politúry to môže 
byť aj viac. Na stred navlhčenej tampónu naneste 2 kvapky leštiaceho oleja, aby bol pohyb 
tampónu po ploche plynulý a nelepil sa na plochu. Tampónom nanášajte neprerušovanými 
krúživými pohybmi po ploche šelakový vrchný lak. Naneste 2 až 3 vrstvy laku. 
 
Upozornenie 
Výrobky sú určené pre profesionálne použitie, kde je predpoklad základných znalostí 
povrchových úprav dreva a výrobkov, napr. moridiel, olejov, voskov, gleja atď. Návody 
výrobcu sú nezáväzné odporúčania, ktoré vychádzajú z mnohoročnej praxe a skúseností. 
 
Bezpečnostné pokyny 
Používajte ochranné rukavice.  
Uchovávajte mimo dosahu detí.  
Nevdychujte výpary, používajte iba v dobre vetraných priestoroch. 
 
Technické údaje 
Doba skladovania: 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. 


