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Název výrobku:   UNIBLACK 2
 
  
Aplikace: Uniblack 2 je černý tekutý vosk určený ke zvýšení černého efektu (barvy kamene) na 

leštěných, kartáčovaných nebo opalovaných površích. Přípravek zvyšuje černý efekt 
kamene bez zvýšení lesku. 
Africa, Black Indian a další. Může být nanášen ručně nebo automaticky na leštících 
linkách. Přípravek lze také použít na obnovu černého zabarvení u „starého“ kamene.

 
 
 
Technické údaje: 
Hustota při 25oC gr/cm3  0,85
Skupenství / Vzhled  černá 
Bod mrznutí:   0/+1°C
 

 

 

 

 

Návod k použití:  Ošetřovaný materiál musí být suchý a očištěný od prachu, mastnoty a vosku. 
vody, prachu a nečistot mohou ovlivnit výsledek aplikace a homogennosti povrch
možno nanášet štětcem, houbou nebo hadrem. Je třeba nanést jen takové množství, které materiál 
snadno vsákne. Vosk nechte rychle zaschnout během pár minut a 
(přeleštíte) čistým hadrem, nebo houbou.
nežádoucí povrchní lesklá a lepkavá vrstva.
Výrobek mrzne při teplotách 0/+1°C. V
pokojové teplotě. Po použití dobře uzavřete plechovku.
Při první použití doporučujeme přípravek nejprve vyzkoušet na vhodném místě.
 
Při teplotě od 18 do 25 oC v originálním balení je mini
na suchém a stinném místě.  
 
 
Spotřeba:  1 litr přípravku na 20 
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TECHNICKÝ LIST 

UNIBLACK 2 

Uniblack 2 je černý tekutý vosk určený ke zvýšení černého efektu (barvy kamene) na 
leštěných, kartáčovaných nebo opalovaných površích. Přípravek zvyšuje černý efekt 
kamene bez zvýšení lesku. Je vhodný například na materiály jako je Zimbawe, Black 
Africa, Black Indian a další. Může být nanášen ručně nebo automaticky na leštících 
linkách. Přípravek lze také použít na obnovu černého zabarvení u „starého“ kamene.

0,85 
černá kapalina 
0/+1°C 

Ošetřovaný materiál musí být suchý a očištěný od prachu, mastnoty a vosku. 
vody, prachu a nečistot mohou ovlivnit výsledek aplikace a homogennosti povrch
možno nanášet štětcem, houbou nebo hadrem. Je třeba nanést jen takové množství, které materiál 

Vosk nechte rychle zaschnout během pár minut a následně 
čistým hadrem, nebo houbou. Při aplikaci nadměrného množství se na povrchu vytvoří 

nežádoucí povrchní lesklá a lepkavá vrstva. Efekt je vidět okamžitě. 
Výrobek mrzne při teplotách 0/+1°C. V případě zmrznutí přípravku, nechte ho rozmrznout při 

Po použití dobře uzavřete plechovku. 
Při první použití doporučujeme přípravek nejprve vyzkoušet na vhodném místě. 

originálním balení je minimální doba skladovatelnosti 24 měsíců. Skladujte 

 - 30 m2, závisí na poréznosti ošetřovaného materiálu
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Hájecká 185, 27351 Červený Újezd 

Uniblack 2 je černý tekutý vosk určený ke zvýšení černého efektu (barvy kamene) na 
leštěných, kartáčovaných nebo opalovaných površích. Přípravek zvyšuje černý efekt 

Je vhodný například na materiály jako je Zimbawe, Black 
Africa, Black Indian a další. Může být nanášen ručně nebo automaticky na leštících 
linkách. Přípravek lze také použít na obnovu černého zabarvení u „starého“ kamene. 

Ošetřovaný materiál musí být suchý a očištěný od prachu, mastnoty a vosku. Zbytky 
vody, prachu a nečistot mohou ovlivnit výsledek aplikace a homogennosti povrchu. Přípravek je 
možno nanášet štětcem, houbou nebo hadrem. Je třeba nanést jen takové množství, které materiál 

ásledně povrch očistíte 
Při aplikaci nadměrného množství se na povrchu vytvoří 

zmrznutí přípravku, nechte ho rozmrznout při 

mální doba skladovatelnosti 24 měsíců. Skladujte 

, závisí na poréznosti ošetřovaného materiálu. 


