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Finalit No. 30  
Vysoce lesklá ochrana všech materiálů 
 
• Bezbarvá ochrana před nečistotami, skvrnami, otisky prstů 
• Chrání všechny povrchy v domácnosti s VÝJIMKOU PODLAH – riziko uklouznutí! 

 
• Vysoce lesklá ochrana 
• Hodnota pH: Nevztahuje se 
• Aplikujte neředěný 
• 1 litr vystačí až na 200 m2 plochy, podle savosti materiálu. 
• NEPOUŽÍVEJTE NA PODLAHY! HROZÍ VELKÉ RIZIKO UKLOUZNUTÍ! 

 

 
 
 
 
 
 
a) Použití 
Finalit No. 30 Vysoce lesklá ochrana všech materiálů je vhodný pro ošetření nerez oceli, hliníku, mosazi, skla, plastů, 
dřeva, kůže, mramoru, žuly, keramiky, karosérií i interiérů automobilů, lakovaných i nelakovaných kovů a umělého 
mramoru. 
 
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE 

• Pořiďte fotografie již existujících poškození povrchu, která vznikla běžným denním provozem a úklidem. 
Začněte ode dveří a postupujte po směru hodinových ručiček. 

• Spodní části dřevěného nábytku či dřevěných předmětů (např. rámy dveří) ošetřete transparentním 
silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čističem či vodou. Používejte speciální, kyselinovzdorné 
plastové pásky, které nezanechávají zbytky lepidla! 

• Vypněte podlahové topení! 
 
b) Aplikace přípravku 

 
 

• Skleněné povrchy nejprve zbavte zbytků nečistot (např. pryskyřice ze stromů, vodního kamene atd.) pomocí 
žiletky. 

• Povrch vyčistěte přípravkem Finalit No. 40 Čistič s vůní citrusů (absorbuje mastnotu, neobsahuje mýdlo, tudíž 
nezanechává šmouhy). 

• Důkladně opláchněte vodou. 

 

1. Informace o produktu Finalit No. 30 Vysoce lesklá ochrana všech materiálů 
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• Aplikujte přípravek Finalit No. 30 Vysoce lesklá ochrana všech materiálů, neředěný, v co nejtenčí vrstvě, 
pomocí hadru z mikrovlákna. 

• Ihned vyleštěte pomocí froté hadru. 
• Na velké plochy lze produkt aplikovat nástřikem (nejjemnější sprejový stupeň, vzdálenost 50 cm). 

Doporučujeme ochrannou masku! Nepoužívejte za silného větru! Ihned vyleštěte! 
• Doba schnutí: 12 hodin. Žádné další otisky prstů na skle, mosazi či nerez oceli. 
• Impregnace kůže: Aplikujte produkt několikrát za sebou. 

 
Doporučení pro denní úklid: 
Finalit No. 40 Čistič s vůní citrusů – pH neutrální, vhodný pro všechny povrchy! 
 
 
 
 
a) Automobily 
Finalit No. 30 Vysoce lesklá ochrana všech materiálů je vynikající impregnací interiérů i karosérií automobilů (palubní 
deska, kůže, sklo, laky). Přípravek nanášejte v co nejtenčí vrstvě a ihned vyleštěte froté hadrem. 
 
 
 
 
 
Vzhled:  Kapalný, bezbarvý 
Hodnota pH:  Nevztahuje se. 
Balení:   Kovová nádoba o objemu 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 20 l 
Skladování:  Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.  
 
 
 
 
Dodržujte běžná pravidla pro práci s chemikáliemi. Zajistěte dobré větrání či odsávání par z pracoviště. Předcházejte 
tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo kontakt s potravinami, nápoji či krmivy pro zvířata. Potřísněný oděv ihned 
svlékněte. Při přestávkách v práci a po ukončení práce si omyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou.  
 
 
 
 
Informace o produktu vycházejí z pečlivého laboratorního zkoumání a rozsáhlých praktických zkušeností. Jedná se 
však o údaje neoficiální. Doporučujeme, aby si uživatel sám ověřil a otestoval, zda výrobek splňuje jeho potřeby. 
Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem. 
 
 

3. Specifikace výrobku 
 

4. Bezpečnostní pokyny 
 

5. Upozornění 
 

2. Profi tipy pro použití produktu Finalit No. 30 Vysoce lesklá ochrana všech materiálů 
 


