
Výrobce: TENAX S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456           
e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it 

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd 
Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387 

e-mail: info@boudacommercio.cz – www.boudacommercio.cz 

 
 
 
 

TECHNICKÝ LIST 
 

Název výrobku: BLACK67 
  
 
Aplikace:  
BLACK67 je nový přípravek, který se používá k sjednocení odstínu u černých žul. Po aplikaci dochází 
ke ztmavení šedého odstínu kamene, zakrytí bílých skvrn a skvrn po oleji, což jsou typické znaky 
zvláště u nižší kvality černých žul. 
BLACK67 dává povrchu jednotný odstín s tmavým lesklým efektem. 
 
 

 
 
 
 
 

Návod k použití:  Přípravek je možno nanést na 
hotový kámen. Ošetřovaný materiál musí být 
suchý a očištěný od prachu, mastnoty a vosku. 
Přípravek je možno nanášet štětcem, houbou 
nebo hadrem. Je třeba nanést jen takové 
množství, které materiál snadno vsákne. Při 
aplikaci nadměrného množství se na povrchu 
vytvoří nežádoucí povrchní lesklá a lepkavá vrstva. 
Spotřeba 20-30 m2 na 1 litr, záleží na poréznosti 
materiálu. 
 
Nejlepšího výsledku se dosáhne následujícím 
postupem. Kámen vyleštěte po zrnitost 800. 
Nechte desku řádně vyschnout klidně několik dní. 
Aplikujte rovnoměrně přípravek BLACK67 pomocí 
válečku. Na povrchu nechte slabou vrstvu 
přípravku (spotřeba cca. 50 gr./1m2). Po aplikaci 
počkejte 48-72 hodin. Následně odstraňte 
přebytky přípravku z povrchu brouskem na bázi 
karborundu. Kámen leštěte zrnitostí 1200 a 
leskem na žulu (buff). 
 
Důležité: Před použitím vždy doporučujeme 
vyzkoušet efekt přípravku na malém vzorku. 
 
Před použitím nádobu protřepejte. Po použití 
nádobu uzavřete.

Technické údaje 

Hustota při 25oC gr/cm3 0,96 
Vzhled Černá kapalina 
Standardní barva Černá 

 
Trvanlivost: Skladujte v suchu a chladu.Při teplotě od 18 do  25oC v originálním balení je minimální 

garantovaná doba skladovatelnosti 24 měsíců. 

Bezpečnostní pravidla: Přípravek BLACK67 je chemický produkt. Před použitím si prostudujte 
technický list a informace na obale. 
 


