TECHNICKÝ LIST – CZ
Renuwell® Holz-Butter® - Přírodní balzám na dřevo
Vlastnosti výrobku

Balzám na dřevo Holz-Butter® od švýcarského výrobce Renuwell® je 100% přírodní
produkt, který je vhodný i pro styk s potravinami. Výrobek Holz-Butter® je vhodný na
ošetření a údržbu dřevěných surových, olejovaných nebo voskovaných povrchů. Je vhodný na
tmavé i světlé a měkké i tvrdé dřeviny. Krémový balzám lze použít na nábytek, dřevěné
dětské hračky, dřevěné kuchyňské desky, kuchyňské dřevěného nádobí a náčiní, které jsou
bezprostředním a neustálém kontaktu s potravinami. Holz-Butter® chrání dřevěné výrobky
před vodou, vlhkem, vysycháním a zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva. Odpuzuje vodu a
nečistoty. Jedná se značkový produkt a značka Holz-Butter® je chráněna zákonem o
ochranných známkách ve Švýcarsku a EU.
Složení výrobku

Vyrobeno ze 100% přírodních surovin, bez parfému, bez konzervantů, bez barviv, bez
rozpouštědel, bez parafinů, bez ropných produktů. (Složení je tajemstvím švýcarského
receptu.) HOLZ-BUTTER ® má trvanlivost několik let a lze jej běžně skladovat.
Balzám na dřevo HOLZ-BUTTER ® je návrat k přírodě!
Způsob použití

Vetřete do povrchu bílým bavlněným hadrem do povrchu dřeva a nechte 2-3 hodiny
zavadnout. V případě potřeby následně vyleštěte suchým bavlněným hadrem. Na rozdíl od
přírodních rostlinných olejů nevznikne na tvrdých dřevinách lepkavý povrchy, ale hladký
povrch se saténovým leskem.
Bezpečnostní pokyny
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Technická data
Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)
Vyrobené ve Švýcarsku
Obsah: 250 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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TECHNICKÝ LIST – SK
Renuwell® Holz-Butter® - Prírodný balzam na drevo
Vlastnosti výrobku

Balzam na drevo Holz-Butter® od švajčiarskeho výrobcu Renuwell® je 100% prírodný
produkt, ktorý je vhodný aj pre styk s potravinami. Výrobok Holz-Butter® je vhodný na
ošetrenie a údržbu drevených surových, olejovaných alebo voskovaných povrchov. Je vhodný
na tmavé aj svetlé a mäkké aj tvrdé dreviny. Krémový balzam možno použiť na nábytok,
drevené detské hračky, drevené kuchynské dosky, kuchynské dreveného riadu a náčinia, ktoré
sú bezprostrednom a neustálom kontakte s potravinami. Holz-Butter® chráni drevené
výrobky pred vodou, vlhkom, vysychaním a zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva.
Odpudzuje vodu a nečistoty. Jedná sa značkový výrobok a značka Holz-Butter® je chránená
zákonom o ochranných známkach vo Švajčiarsku a EÚ.
Zloženie výrobku

Vyrobené zo 100% prírodných surovín, bez parfumu, bez konzervantov, bez farbív, bez
rozpúšťadiel, bez parafínov, bez ropných produktov. (Zloženie je tajomstvom švajčiarskeho
receptu.) HOLZ-BUTTER ® má trvanlivosť niekoľko rokov a možno ho bežne skladovať.
Balzam na drevo HOLZ-BUTTER ® je návrat k prírode!
Spôsob použitia

Votrite do povrchu bielou bavlnenou handrou do povrchu dreva a nechajte 2-3 hodiny
zavädnúť. V prípade potreby následne vyleštite suchou bavlnenou handrou. Na rozdiel od
prírodných rastlinných olejov nevznikne na tvrdých drevinách lepkavý povrchy, ale hladký
povrch so saténovým leskom.
Bezpečnostné pokyny
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Technické údaje
Doba skladovania: minimálne 2 roky (v uzatvorenom obale a pri izbovej teplote)
Vyrobené vo Švajčiarsku
Obsah: 250 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
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