
≠ restaurátor nábytku pro tmavé druhy dřeva
Přípravek HG "restaurátor nábytku" je ošetřující přípravek vysoké kvality pro mořený, lakovaný, 
olejovaný, voskovaný nebo neošetřený nábytek. Odstraní vybledlé skvrny a kruhy od vody a 
alkoholu. Zašedlé a odbarvené, vybledlé povrchy získají zpět své přirozené barvy. Přípravek 
zakryje povrchové škrábance. 

Použití: Před použitím doporučujeme nejprve provést test na malém nenápadném místě. Přípravek 
HG "restaurátor nábytku" nanášejte v dostatečném množství v pravidelných pruzích po směru kresby 
dřeva a nechejte 6 – 10 hodin působit. Na místa, kde se přípravek plně vstřebá, nános zopakujte. 
Po uplynutí doby působení přebytečný materiál odstraňte pomocí čistého hadru. V případě nutnosti 
proces nejdříve za 8 dnů zopakujte. V případě, že je ošetřovaný povrch navoskovaný – přípravek 
HG "restaurátor nábytku" naneste v hojné míře a po dvou hodinách působení uvolněný vosk z povrchu 
odstraňte a dále postupujte podle výše uvedeného popisu. Pozor: Láhev přepravujte a skladujte 
ve vzpřímené poloze. V případě, že je vrstva laku poškozená například v důsledku vlhkosti nebo 
příliš vysoké teploty, budou poškozená místa vypadat jako skvrny. Tyto skvrny však nejsou ve dřevě a 
nemohou být tudíž použitím tohoto produktu odstraněny. Nepoužívat na louhované nebo světlé druhy 
dřeva a na povrchy ošetřné vodě odolným (nepropustným) druhem laku. Laky s vysokým leskem 
mohou po použití přípravku HG "restaurátor nábytku" mírně zmatnět. Tmavé skvrny a tmavé kruhy 
nebudou odstraněny. Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu! • Lékařský personál může 
požá dat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777 • Informační leták pro 
uživatele je dostupný na www.HG.eu

DOTAZY K PROBLEMATICE ČĺŠTĚNĺ A ÚDRŽBY? www.≠.eu

Prípravok HG "reštaurátor nábytku" je ošetrujúci prípravok vysokej kvality na morený, lakovaný, 
olejovaný, voskovaný alebo neošetrený nábytok. Škvrny od tekutín, ako sú napríklad kruhy od 
vody a alkoholu zmiznú. Stmavnuté alebo vyblednuté povrchy získajú späť svoju prirodzenú 
farbu. Škrabance budú zamaskované. 

Použitie: Pred použitím doporučujeme najskôr urobiť test na malom nenápadnom mieste. Naneste 
hojné množstvo prípravku HG "reštaurátor nábytku" v rovných pruhoch v smere kresby dreva 
a nechajte pôsobiť 6 – 10 hodín. Na miesta, kde sa prípravok úplne vstrebáva, nános zopakujte.  
Po uplynutí doby pôsobenia prebytočný materiál odstráňte pomocou čistej handry. V prípade nut-
nosti proces najskôr za 8 dní zopakujte. HG "reštaurátor nábytku" naneste v dostatočnej miere a 
po dvoch hodinách pôsobenia uvoľnený vosk z povrchu odstráňte a ďalej postupujte podľa hore 
uvedeného popisu. Pozor: Fľašu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Ak je lako-
vaná vrstva poškodená napríklad pôsobením vlhkosti alebo tepla, toto poškodenie 
sa tiež podobá na škvrny. Takéto škvrny však nie sú na dreve a preto nemôžu 
byť týmto produktom odstránené. Nepoužívať na lúhované alebo svetlé druhy 
dreva a na povrchy ošetrené vode odolným (nepriepustným) druhom laku. Laky s 
vysokým leskom môžu po použití prípravku HG"reštaurátor nábytku" mierne zmat-
nieť. Tmavé škvrny a tmavé kruhy nebudú odstránené. Obal odovzdajte v zberni 
nebezpečného odpadu. • Lekársky personál môže požiadať o viac informácií o 
produkte na telefónnom čísle +31 (0)36 54 94 777 • Informačný leták pre užívateľov 
dostupný na www.HG.eu

OTÁZKY K PROBLEMATIKE ČISTENIA A ÚDRŽBY? www.≠.eu

≠ reštaurátor nábytku na tmavé druhy dreva

CZ: VAROVÁNÍ H226- Hořlavá kapalina a páry. EUH066- Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo 
popraskání kůže. P101- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102- Uchovávejte 
mimo dosah dětí. P210- Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. —  
Zákaz kouření. P233- Uchovávejte obal těsně uzavřený. P303+P361+P353- PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): 
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
SK: POZOR H226- Horľavá kvapalina a pary. EUH066- Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo 
popraskanie pokožky. P101- Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.  
P102- Uchovávajte mimo dosahu detí. P210- Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/
horúcich povrchov. Nefajčite. P233- Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P303+P361+P353- PRI KONTAKTE 
S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite 
vodou/sprchou.

Výrobce: HG International b.v. Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Nizozemí, Tel: +31 (0)36 5494700 

První distributor CZ: MOTIP DUPLI s.r.o., Popůvky, 664 41 Troubsko, Česká republika 
Tel: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591 
Prvý distribútor SK: Motip Dupli Slovakia s.r.o., Kovaľská 1A, 040 15 Košice, Slovenská republika, 
Tel.: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831
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obsahuje:
alifatické uhlovodíky/
alifatické uhľovodíky > 30%

250 ml
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