
CZ TECHNICKÝ LIST  
 
Leštící pasta jemná -  Kö 655 600 Polierpaste fein 
 
Oblasti použití 

• Pro ruční leštění matných ploch a jemných "brusných pruhů" na vysoce 
lesklých površích. 

• Vhodné pro polyesterové nátěry, PUR laky, akrylové laky, plexisklo, kov, tvrdé 
PVC. 

• Pro úpravu úrovně lesku při opravách přírodního kamene. 
 
Vlastnosti výrobku 

• Hustá pasta se speciálními leštícími krystaly. 

• Nezanechává zbytky.  

• Rozpustná ve vodě. 

• Nízký obsah rozpouštědel. 

• Pozor: Není mrazuvzdorná! 
 
Způsob použití 
Před použitím dobře protřepejte. Zajistěte čisté prostředí. K odstranění hlubších 
povrchových poškození napřed použijte brusný papír na plátně o zrnitosti 1 800 až 
12 000. Poté naneste dostatečné množství jemné lešticí pasty na plstěný brusný 
hranol a povrch vyleštěte kruhovými pohyby (netřete do sucha!). Poté papírovým 
ubrouskem odstraňte přebytečnou pastu. Postup leštění opakujte, dokud 
nedosáhnete požadovaného výsledku. Nakonec místo očistěte brusnou kapalinou a 
zbytky odstraňte měkkým a čistým bavlněným hadříkem, který nepouští vlákna, nebo 
žlutým čisticím hadříkem.  
 
Technické údaje 
Forma: pastovitá 
Barva: bílá 
Doba skladování: 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě) 
 
Bezpečnost práce/bezpečnostní rady 
Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]. 
 
Pokyny k likvidaci 
Pouze zcela vyprázdněné nebo vysušené nádoby vložte do nádoby na domácí 
odpad/do kontejneru na tříděný odpad. 
Zbytky materiálu lze zlikvidovat podle kódu odpadu EAKV 080112 (odpady z barev a 
laků s výjimkou těch, které spadají pod 080111). 
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Tyto informace jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí, jsou určeny pouze k poskytnutí nezávazných rad a nezbavují vás 
vlastního testování výrobků, které jsme dodali z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené aplikace. Je-li to nutné, musí být procesní 

informace přizpůsobeny zvláštním požadavkům v jednotlivých případech. 

Další  informace naleznete na  

www.czech-konig.com  



SK TECHNICKÝ LIST  
 
Leštiaca pasta jemná -  Kö 655 600 Polierpaste fein 
 
Oblasti použitia 

• Na ručné leštenie matných plôch a jemných "brúsnych pruhov" na vysoko 
lesklých povrchoch. 

• Vhodné pre polyesterové nátery, PUR laky, akrylové laky, plexisklo, kov, tvrdé 
PVC. 

• Pre úpravu úrovne lesku pri opravách prírodného kameňa. 
 
Vlastnosti výrobku 

• Hustá pasta so špeciálnymi leštiacimi kryštály. 

• Nezanecháva zvyšky. 

• Rozpustná vo vode. 

• Nízky obsah rozpúšťadiel. 

• Pozor: Nie je mrazuvzdorná! 
 
Spôsob použitia 
Pred použitím dobre pretrepte. Zaistite čisté prostredie. K odstráneniu hlbších 
povrchových poškodení napred použite brúsny papier na plátne o zrnitosti 1 800 až 
12 000. Potom naneste dostatočné množstvo jemné leštiace pasty na plstený brúsny 
hranol a povrch vyleštite kruhovými pohybmi (netrite do sucha!). Potom papierovým 
obrúskom odstráňte prebytočnú pastu. Postup leštenie opakujte, kým nedosiahnete 
požadovaný výsledok. Nakoniec miesto očistite brúsnou kvapalinou a zvyšky 
odstráňte mäkkým a čistým bavlnenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, alebo žltou 
čistiaci handričkou. 
 
Technické údaje 
Forma: pastovitá  
Farba: biela  
Doba skladovania: 2 roky (v uzatvorenom obale a pri izbovej teplote) 
 
Bezpečnosť práce / bezpečnostné rady 
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]. 
 
Pokyny k likvidácii 
Iba úplne vyprázdnené alebo vysušené nádoby vložte do nádoby na domáci odpad / 
do kontajnera na triedený odpad. Zvyšky materiálu možno zlikvidovať podľa kódu 
odpadu EAKV 080112 (odpady z farieb a lakov s výnimkou tých, ktoré spadajú pod  
080111). 
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Tieto informácie sú poskytované podľa našich najlepších znalostí, sú určené len na poskytnutie nezáväzných rád a nezbavujú vás 
vlastného testovanie výrobkov, ktoré sme dodali z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané aplikácie. Ak je to potrebné, musí byť procesné 

informácie prispôsobené špeciálnym požiadavkám v jednotlivých prípadoch. 

Ďa lš ie  i n fo rmác ie  ná j de te  na 

www.czech-konig.com  


