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____________________________________________________________________________________________________________ 
Naše technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto 
je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném 
posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů 
vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných 
produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. 
Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016 
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PNZ – MÖBELFRISCH 
PNZ Leštěnka na nábytek 
 Chrání 

 Čistí 

 Ošetřuje 

 
Charakteristika: Ošetřovací prostředek na dřevo a umělé hmoty. Chrání, čistí, ošetřuje a zakrývá zešedlá 

místa, rýhy, škrábance a otlačeniny. Přípravek je vyráběn ve světlé a tmavé variantě pro 
světlý a tmavý nábytek.

Použití: Na ošetření lakovaných povrchů jako je nábytek, pracovní desky, regály, dveře, stolní 
desky apod. Není vhodný na matový povrch, kde by mohlo dojít k vytvoření lesklé plochy.

Zpracování:  Přípravek se nanáší na suchý, čistý, odmaštěný případně přebroušený podklad.  

 Na různých plochách přípravek účinkuje odlišně, proto je vždy doporučeno provést 
zkoušku. 

 Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vzdušná vlhkost < 60%. 

Důkladně promíchaný přípravek se nanáší pomocí hadříku v tenké vrstvě a dokonale se 
rozetře. Následné vyleštění zvýší lesk plochy. Interval ošetření se řídí dle potřeby. 

Spotřeba: cca 5-7 ml/m2, to znamená, že 1 litr vystačí na cca 150 – 200 m2 v závislosti na povrchu.

Čištění: Použité nářadí omýt ihned po použití PNZ Speciálním ředidlem nebo syntetickým 
ředidlem.

Skladování: V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost pět 
let. Otevřený přípravek je třeba dobře uzavřít a brzy spotřebovat. 

Složení: Alkohol, přírodní oleje, odaromatizované uhlovodíky, aditiva. 

Upozornění: H304 Při požití nebo proniknutí přípravku do dýchacích cest, může způsobit smrtelné 
komplikace. 
H412 Nebezpečný pro vodní organizmy s dlouhodobou působností. 
P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu 
s označením přípravku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.  
P273 Zamezte úniku do okolního prostředí. 
P301 + 310 Při požití volejte lékaře nebo toxikologické pracoviště. 
P331 Nevyvolávejte zvracení. 
P405 Uchovávat dobře uzavřené 
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 Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu 
s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky 
odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN Nr: 080 111 

Balení: 100 ml

Odstíny: světlý a tmavý.

 
 


