
 
 
 
 
 
Leštící prášek pro všechny vápenné kamenné podlahy 
 
POPIS: 
LEŠTÍCÍ PRÁŠEK NA MRAMOR zpevňuje povrch 
kamene a dává mu brilantní lesk. 
Povrch vyleštěné podlahy se snadno udržuje, odpuzuje 
nečistoty a je nesmekavý. 
LEŠTÍCÍ PRÁŠEK NA MRAMOR je určen pro leštění 
všech vápenných přírodních i umělých kamenů, teraca  
a hladkého betonu. 
 
VLASTNOSTI: 
vzhled : zelený prášek  
pH :   1,8 při 10 g/lt 
složení : Hexafluorokřemičitan hořečnatý, kyselina 
šťavelová 
 
SPOTŘEBA: 1 kg prášku na cca 10 m2 podlahy 
(přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na 
konkrétním povrchu) 
  
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem  0,5 kg, 1 kg a 5 kg 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech 
v dobře větraných chladných prostorách. Výrobek má 
skladovatelnost min. 1 rok od data výroby. 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
Předem vyčištěný povrch mírně navlhčete. LEŠTÍCÍ 
PRÁŠEK NA MRAMOR rovnoměrně rozprostřete po 
povrchu. 
Pomocí jedno - nebo tříkotoučového rotačního stroje na 
mytí podlah s použitím červeného PADu leštěte 1 m2 
podlahy po dobu cca 3 minut. U starých a 
„vyšeptaných“ povrchů dobu leštění přiměřeně 
prodlužte. Potom přidejte pod kartáče větší množství 
vody a vysajte vysavačem na mokré nečistoty. 
Nakonec umyjte povrch čistou vodou.   
LEŠTÍCÍ PRÁŠEK NA MRAMOR atakuje všechny 
kovové povrchy! Doporučujeme použití vysavačů 
z plastů. 
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako akutně toxický při 
požití a žíravý/ dráždivý pro kůži a oči dle Nařízení EP 
a Rady (ES) č. 1272/2008. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný 
ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné 
brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte 
odděleně od potravin a mimo dosah dětí. 
Více informací naleznete v bezpečnostním listu. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Leštící prášek na mramor 
Marmor – Polierpulver 

Výhradní zastoupení v ČR a SR :  BIOTEC a. s., Náměstí  47,  517 24  BOROHRÁDEK 
   telefon : +420 494 381 105,  mob : +420 603 243 428,  e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz 
 

zpracováno v lednu 2012 – nahrazuje předchozí verze 

Vyrábí : Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, Německo 
 

zpracováno v květnu 2020 - nahrazuje předchozí verze 

Vyrobeno v Německu  Made in Germany 


