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TECHNICKÝ LIST 
Název výrobku:  KIT BELLO 

Popis:   

KIT BELLO je sada vyvinutá pro jednoduché použití na opravu přírodního lesku na mramoru. Tato sada 

umožňuje obnovit jas mramorového povrchu, poškozeného působením citronu, vína, pomeranče nebo jiných 

druhů kyselin obecně. Výrobce upozorňuje, že v případech oprav nemusí být vždy výsledek 100%, jelikož kámen 

je přírodní materiál a je zde mnoho faktorů, které mohou výsledek ovlivnit. 

Obsah balení:  

- 3 leštící pady, 3 pytlíky leštícího prášku, 1 x vosk BELLOCREAM 250 ml, rukavice a hadříky. 
 
Návod k použití: 

1) Nakapejte trochu vody na místo, které chcete ošetřit. Vezměte bílý leštící pad a leštěte povrch 
kruhovým pohybem.  

2) Opatrně setřete povrch suchým hadrem. Povrch by měl být matný, ale jednotný bez pruhů/škrábanců. 
3) Opět navlhčete místo trochou vody. Vezměte červený leštící pad a leštěte zhruba 1 minutu kruhovým 

pohybem. 
4) Vezměte čistý hadr k vysušení povrchu a setřete. Zkontrolujte, jestli je povrh méně matný a lesklejší. 
5) Ještě jednou navlhčete místo vodou, vezměte černý leštící pad a leštěte zhruba 1 minutu kruhovým 

pohybem. 
6) Vezměte jeden pytlík s leštícím práškem, vysypte celý obsah ve tvaru kužele na místo a překryjte 

hadrem. Nakapejte vodu na hadr a třete povrch rovnoměrně zhruba 1 minutu. 
7) Utřete místo suchým hadrem. 

 
Jestli po výše uvedeném postupu bude rozdíl v lesku kamene, doporučujeme opakovat postup od bodu 5). 
 
Jakmile jste s výsledkem spokojen, můžete aplikovat leštící krém BELLOREAM. Bravocream je vysoce kvalitní 
krém na vodní bázi vhodný k obnově lesku na mramoru i žuly. 
BELLOREAM nanesete na povrch (použijte ochranné rukavice), rozetřete kruhovým pohybem a necháte 
zaschnout. Krém nechte zaschnout zhruba 2 hodiny a rozleštěte povrch suchým a čistým hadrem.  
BELLOCREAM může být použit i pro budoucí údržbu.  
 
 
Skladovatelnost:  Jde o chemické výrobky. Prosím, prostudujte před použitím bezpečnostní list a doporučení na 
plechovce. Držte z dosahu dětí. 
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