Finalit No. 60
Brusný a lešticí prášek
•
•
•
•
•
•
•

Odstraňuje matná místa na leštěných plochách, mírně naleptané skvrny na
na leštěných podlahách či na lakovaných parketách.
Odstraňuje zbytky nečistot z mikro pórů.
Čistí špinavé sklo s patinou.
Brusný a lešticí účinek v jediném pracovním kroku.
Lze používat opakovaně.
Neobsahuje kyseliny, neleptá, neobsahuje toxické látky.
Dodává materiálu přirozený lesk.

•
•
•
•
•

Brusný prášek
Hodnota pH: Nevztahuje se.
Tvrdost: 9 (na Mohsově stupnici tvrdosti)
Forma: Bílý prášek
Smíchejte s vodou a vytvořte pastovitou hmotu.

1. Informace o produktu Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek
a) Použití

Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek je vhodný pro mramor, žulu, kameninu, keramiku, solnhofenský vápenec,
vápenec, pískovec, terazzo, beton, ale i pro satinované a pískované skleněné povrchy, plexisklo, nerez ocel, hliník a
mosaz.
• Mramor: Naleptaná místa obruste nejprve zrnitostí 400 a 800.
• Žula: Poškozená místa obruste nejprve zrnitostí 400 a 800-3500.
• Kamenina s defektem politury či skvrnami: Ošetřete nejprve jako žulu.
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!
• Již existující staré nátěry je nutné z povrchu odstranit pomocí čisticího prostředku Finalit No. 5, nebo směsí
produktů Finalit No. 1 Intenzívní čistič, Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev a Finalit No. 39 Kompakt
v poměru 1:1:1. Pokud nejsou staré nátěry nejprve odstraněny, účinek čističů bude snížen! V případě, že
staré nátěry nejsou viditelné pouhým okem, proveďte test a) čepelí nože (škrabáním do povrchu), b)politím
povrchu vodou (je-li povrch natřen, voda k němu nepřilne).
• Vypněte podlahové topení!

b) Aplikace přípravku
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Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek odstraňuje drobná poškrábání a lehce naleptaná místa.

•
•

K přípravku Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek přidávejte vodu, dokud nevznikne pastovitá hmota.
Nyní je možné přípravek okamžitě aplikovat ručně nebo strojem.

Doporučení pro denní úklid:
Finalit No. 40 Čistič s vůní citrusů – pH neutrální, vhodný pro všechny povrchy!

Aplikace se strojem:

Požadovaná hmotnost stroje u mramoru a leštěných keramických dlaždic: 60-80 kg
Požadovaná hmotnost stroje u žuly a kameniny: 100-140 kg
1. Pracujte s mírnými otáčkami (do 240 ot/min), aby nedocházelo k odmrštění prášku od povrchu a
následnému spálení povrchu a jeho zhrubění. Pokud by k tomu došlo, je nutné kámen přebrousit zrnitostí 20,
60, 120, 220, 400, 800, 1800, u žulových, kameninových a keramických dlaždic dokonce i 3500.
2. Lešticí pady je nutné skladovat na suchém a bezprašném místě. Prach totiž často obsahuje částice písku,
které by mohly kamenný povrch poškodit. Také Finalit No. 60 je nutné skladovat na suchém a bezprašném
místě.
3. Místo, které si přejete leštit, nejprve důkladně očistěte.
4. Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek nepoužívejte nasucho! Vždy přidejte vodu, aby vznikla pastovitá hmota.
5. Přípravek vpravte do povrchu pomocí jednokotoučového stroje. Pracujte mírnou rychlostí (do 240 ot/min),
v závislosti na materiálu (viz výše) můžete navýšit hmotnost stroje zavěšením závaží či pytle s pískem.
6. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Brusný a lešticí prášek se musí nacházet POD strojem (používejte bílý pad nebo filc).
7. Aby nebyl prášek odhozen zpod stroje, vyřízněte do padu otvory, jak znázorňuje obrázek:

Pad na obrázku je vyříznut pro levotočivé stroje. Pokud je stroj pravotočivý, pad jednoduše obraťte.
Mnohé vápencové a mramorové podlahy bývají pravidelně krystalizované, tedy leštěné do vysokého lesku pomocí
kyseliny křemičité, ocelové vlny a jednokotoučového stroje. Kvůli tomuto častému leštění jejich povrchové napětí
trpí a vzhled kamene je silně ovlivněn.

Výhody používání přípravku Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek oproti technice krystalizace:
•
•
•
•
•
•
•

•

Není zapotřebí nového stroje.
Povrch kamene není poškozen kyselinou. Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek je pH neutrální.
Povrch není nutné před ošetřením zakrývat, protože přípravek sám na kámen ani spáry nijak nepůsobí.
Povrchové napětí materiálu je zachováno, tudíž i jeho vyšší odolnost.
Žádný nepříjemný zápach ani hluk.
Přirozená politura povrchu.
Jsou-li povrchy chráněny přípravky Finalit No. 21 Fixativní penetrace a Finalit No. 25 Premium impregnace
s protiskluzovým účinkem, je jejich denní čištění snazší.
Je-li povrch denně čištěn přípravkem Finalit No. 40 Čistič s vůní citrusů, je zachován lesk.
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2. Profi tipy pro použití produktu Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek
a) Opakované použití prášku

Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek lze po použití vysát vysavačem na mokro. Pak nechte přípravek zcela proschnout
a můžete jej použít znovu, u měkkých kamenů 20-30x, u žuly, kameniny a keramiky 2-3x. Dbejte na to, aby se do
prášku nepřimísily cizí částice, které by mohly způsobovat poškrábání.

b) Odstraňování zbytků nečistot a naleptaných míst

Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek odstraňuje zbytky nečistot, barev či čar od tužky (např. po pokládkových
pracích), otěr od hliníku či dalších kovů (např. po řemeslných pracích) či stíny (způsobené plastovými foliemi či
polystyrenem při přepravě). Silně naleptaná místa je nutné před ošetřením přípravkem Finalit No. 60 obrousit
zrnitostí 60 až 3500.

c) Kamenina s poškozenou politurou

Kameninu s defektem politury je nutné nejprve postupně obrousit se zrnitostmi 60 až 1800 či 400 až 3500 (podle
stupně poškození). Potom použijte Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek, jak je popsáno výše, v ideálním případě
pomocí jednokotoučového stroje (100-140 kg, nejlépe s planetovou převodovkou, 240 ot/min).

d) Drobné zbytky epoxidové pryskyřice (šmouhy) na leštěném mramoru, lehké změny zbarvení spár

Drobné zbytky epoxidové pryskyřice, zbytky silikonových tmelů či mírné změny zabarvení ve spárách lze odstranit
prostředkem Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek, jednokotoučovým strojem a bílým padem či filcem.

e) Satinované nebo pískované sklo

Pomocí přípravku Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek lze na skle odstraňovat otisky prstů, mastné skvrny či barvy, a
to buď ručně, nebo s použitím jednokotoučového stroje (mírná rychlost) a bílého padu či filcu.

f) Lakované parketové podlahy

Matná místa na parketových podlahách (vzniklá např. opotřebením) lze vyleštit pomocí přípravku Finalit No. 60
Brusný a lešticí prášek a bílého padu s přidáním trochy vody.

g) Udržení lesku

Pro denní úklid doporučujeme Finalit No. 40 Čistič s vůní citrusů. Nezanechává totiž šmouhy, neboť neobsahuje
mýdlo ani jemu podobné látky či alkohol, takže povrchu při pravidelném používání dodává lesk.

h) Intenzita lesku – důležité upozornění!

Povrchy, které byly broušeny či leštěny lehkým strojem nemohou nikdy dosáhnout stejné lesklosti jako povrchy,
které byly broušeny strojem s daleko vyšším tlakem. Větší tlak znamená vyšší odraz světla, a tedy větší lesk. Tato
informace je důležitá při poskytování nabídek třetím stranám.

3. Specifikace výrobku
Vzhled:
Hodnota pH:
Balení:
Skladování:

Prášek, bělavý/světle šedý
Nevztahuje se
Plastová nádoba o hmotnosti 0,2 kg, 0,5 kg, 0,75 kg, 3 kg
Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.
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4. Bezpečnostní pokyny
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.

5. Upozornění
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.
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