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Finalit Nr. 30 
Vysoce lesklá impregnace 
 

Vlastnosti: 

- Střednědobá, bezbarvá ochrana proti nečistotám, skvrnám a otiskům prstů. 
- Ochrana všech povrchů v domácnosti – s výjimkou podlah (nebezpečí 

uklouznutí!) – LEŠTITELNÁ! 
- Používat neředěnou – 1 litr vystačí až na 200 m2, podle savosti povrchu. 
- Z důvodu extrémní hladkosti neaplikovat na podlahy – EXTRÉMNÍ NEBEZPEČÍ 

UKLOUZNUTÍ! 

                
 

Oblasti použití: 

Ušlechtilé kovy, hliník, mosaz, sklo, plasty, dřevo, kůže, mramor, žula, keramika, Auto zvenčí i 
zevnitř, lakované i nelakované kovy, Stuccolustro.  
 

Před zahájením prací: 
-  Zkontrolovat prostor na různá poškození, která vznikla během provozu a od dveří po směru 

hodinových ručiček vše zdokumentovat fotografiemi. 
-  Choulostivá místa, přechodové profily, zarážky na dveře apod. oblepit plastovou lepicí páskou, 

která je odolná vůči kyselinám a nezanechává zbytky lepidla. Případně místa chránit 
transparentním silikonem tak, aby nedošlo k poškození vlivem vody nebo čisticího prostředku. 

-  Případné staré ochranné nátěry nebo impregnace musí být z povrchu odstraněny základním 
čištěním. V případě nejasností nebo nejsou-li nátěry viditelné okem, provést test: a) 
mechanicky např. čepelí nože (seškrábnout), b) vodní test: je-li povrch po polití vodou 
nesmáčivý (voda vyperlí), je zpravidla na povrchu nějaká impregnace. 

-  Vypnout podlahové topení. 

 

Návod k použití: 

-  Důležité: U skleněných ploch se doporučuje provést před impregnací jemné přebroušení skla 
tak, aby byly odstraněny zbytky pryskyřic (např. z okolních stromů), zbytky vodního kamene 
apod.  

-  Produktem Finalit Nr. 40 Citrusový čistič (obsahuje účinný absorber tuku a má lehký lesk, tím 
bude plocha odmaštěna, čistá, beze šmouh a zbytků nečistot) povrch předčistit. Produkt 
neobsahuje mýdlo nebo jemu podobné sloučeniny, nevytvoří tudíž žádné šmouhy na povrchu 
(mýdlové zbytky). 

-  Vyčištěný povrch důkladně přemýt čistou vodou.  
- Povrch připravený pro impregnaci musí být čistý a suchý! 
- Finalit Nr. 30 Vysoce lesklou impregnaci nanést neředěnou pomocí mikrovláknového hadříku 

tak tence, jak je to jen možné a IHNED po nanesení přeleštit měkkým froté hadrem.  

Informace o produktu 
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- Na velké plochy může být produkt aplikován také nástřikem Airless-přístrojem (nastavit na 
nejjemnější sprejový stupeň). Nástřik provádět jemně a tence ze vzdálenosti cca 50 cm. 
Používat ochranu dechového ústrojí! Nepracovat za větru! Ihned po nástřiku rozleštit měkkým 
froté hadrem. 

-  Pokud je impregnace správně aplikována a vykrystalizována (po cca 12 hodinách), nevznikají na 
sklu, mědi, nerezu a ušlechtilých kovech téměř žádné otisky prstů. 

- Pokud se impregnuje kůže, je zpravidla nutné provést impregnaci několikrát za sebou. Nábytek 
a nerez (ušlechtilé kovy) sytě naimpregnovat produktem Finalit Nr. 30 a přeleštit měkkým froté 
hadrem. Doporučuje se vždy provést nejprve zkoušku na nenápadném místě. 

 

Profi tipy pro použití produktu Finalit Nr. 30 Vysoce lesklá impregnace 
 

1. Auto 
Finalit Nr. 30 je vynikající autopolitura pro venkovní i vnitřní plochy. Plasty (kokpit), kůže, sklo a 
lak. Leštitelná: bílý pad nebo ruční leštička s jehněčí srstí. Odolnost vůči UV-záření cca 2 roky.   
 

2. Sklo, nábytek a ostatní povrchy 
Finalit Nr. 30 zamezuje tvorbě statického náboje a tím omezuje přilnavost prachových částic 
k povrchu. Čištění impregnovaných povrchů provádět výhradně produktem Finalit Nr. 40 
Citrusový čistič. Nečistota nenajde na extrémně hladkém povrchu žádnou oporu („sklouzne 
pryč“). Pro čištění skleněných povrchů stačí poté pouze mikrovláknová utěrka a není nutné složitě 
sklo čistit (venku se díky dešti sklo čistí samo). Impregnaci po cca 2 letech obnovit. 
 

3. Skleněné podlahy 
V diskotékách, kde se na skleněných podlahách určitá kluznost vyžaduje, je možné provést 
impregnaci produktem Finalit Nr. 30. Na ostatních plochách je ideální protiskluzné ošetření 
pomocí fixativní penetrace Finalit Nr. 21 a protiskluzné impregnace Finalit Nr. 25. 
 

Specifikace a spotřeba: 

Vzhled:  Bezbarvá tekutina 
pH-hodnota: nelze určit 
Spotřeba: 1 litr na cca 200 m2 dle savosti podkladu 
Balení:   0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 20 l  -  plechová nádoba 
Skladování: Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu. 
Zacházení: Po práci si umýt ruce. Uchovávat mimo dosah dětí. Používat ochranné rukavice a 

brýle. POZOR ŽÍRAVÝ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Výhradní dovozce pro ČR: 

DEMA DEKOR CZ s.r.o., Vídeňská 51, 66902 Znojmo             tel: 515 227 272, office@dema-dekor.cz 

www.dema-dekor.cz                      www.finalit.cz  

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v 

oboru ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou 

tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez 

možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto 

důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení.  Dbejte na dodržování doporučení, směrnic 

a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost. 
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