
 Technický list  
 

                FINISHING SPIRIT        
         speciální odmašťovač šelakových povrchů                     3917; 3918; 3919 
 
Popis FINISHING SPIRIT je speciální odmašťující prostředek pro šelakové  úpravy. Po jeho užití je 

struktura vrchní šelakové vrstvy rovnoměrná a  usnadní  se  sjednocení  a  vyleštění podkladu, zvýší 
jednotnost finálního vzhledu šelakové úpravy a umožnění následného leštění, odstraní i zbytky 
lešticího oleje BIO-POLIEROEL. 

Způsob použití  Jakmile je nanesena a rozetřena šelaková vrstva, nalijte tenkou vrstvu odmašťujícího přípravku 
FINISHING SPIRIT na hadřík – polnu, která nepouští žádné vlákna. Jemně setřete povrch 
navlhčeným hadříkem (polnou), aby se odstranily zbytkové mastnoty. Vhodné zopakovat několikrát, 
až do celkového vyčištění a před každým dalším krokem zjistit, zda je podklad suchý, předejde se tak 
poškození již provedené úpravy povrchu.  V konečné fázi se tak dosáhne jednotného a lesklého 
povrchu. 

                       UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte  příliš velké množství, mohlo by dojít k narušení výsledného vzhledu ! 
                                 
Podklad Dřevo 

Technické 
parametry -  Konzistence     tekutá 
 -  Barva      jantarová 
 -  Zápach      typický 
 -  Měrná hmotnost     0,760  ± 3 kg/l 
 -  Bod vzplanutí     < 23 °C 
 -  Samovznícení     > 363 °C 
 - Rozpustnost     rozpustný v rozpouštědlech (Solve 99) 
  

     
Aplikace Hadřík, tampon-polna 

Teplota při aplik. +5 °C až + 28 °C 

Způsob dodávky Kovové obaly  500  ml;  1 l;  5 l  

Skladování 

Uchovávat při okolní teplotě +5 °C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném obalu max. 24 měsíců 
od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Nádoby musí být hermeticky uzavřené a uložené na dobře větraném 
místě. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm, 
sálavým teplem, před přehřátím. Při manipulaci s výrobkem nejíst, nepít a nekouřit. 

Bezpečnost práce a bezpeč. normy 

Signální slovo: Nebezpečí. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.  
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 
Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými 
zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P280 Používejte ochranné rukavice a 
ochranné brýle / obličejový štít. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.  

 Likvidace obalů 
     
Zbytky produktu je třeba považovat za nebezpečný odpad. Likvidace odpadu s obsahem tohoto výrobku musí být 
provedena prostřednictvím autorizovaného nakládání s odpady, v souladu s místními předpisy. Nevylévejte do 
kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.  Kód odpadu  08 01 11* Odpadní barvy a laky 
obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Obaly 15 01 10* Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. 
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