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   Všeobecne: 
Marseillské mydlo bolo prvý krát vyrobené v 
priebehu 17. storočia v Marseille. Na jeho receptúre 
sa doposiaľ nič nezmenilo. Na prípravu tohto mydla 
sa používajú drevné oleje, prevažne olej olivový. 
Marseillské mydlo neobsahuje umelé tenzidy a je 
mnohostranne použiteľné. Keď sa šetrne rozpustí 
vo vode a nanesie na dostatočne alkalické vápnité 
povrchy, napr. listrované alebo umelý mramor, 
zmení sa časť tohto prírodného mydla na tzv. 
vápenné mydlo, ktoré dodá povrchu schopnosť 
odpudzovať vlhkosť a špinu (nepremokavosť), bez 
toho, aby sa znížila difúzia.  
 
   Použitie: 
Uhladzovacie mydlo slúži ako konečné ošetrenie 
vysokým leskom na umelo mramorové a listrované 
povrchy. 
 
   Vlastnosti: 

 tixotropnosť 
 transparentnosť 
 vodoodpudivosť 
 špinu odpudzujúce 
 výlučne na rastlinnom základe 
 nevyžadujúce rozpúšťadlá (rozpúšťadlom 

je voda) 
 
   Zloženie: 
Marseillské mydlo (mydlo z olivového oleja), voda 
z vápnitého sintra, kyselina kremičitá. 
 
   Spracovanie: 
Umelý mramor: 
Poslednú špachtľou nanesenú vrstvu umelého 
mramoru nechať 1 – 2 hod vyschnúť. Potom na ňu 
naniesť rovnomerne mäkkým plochým štetcom 
uhladzovacie mydlo a následne ho vyhladiť 
„horúcou lyžicou“. To znamená, že hladenie sa 
robí benátskou (výr.č. K 4227/4228) alebo oceľovou 
(výr.č. K 4225) lyžicou, ktorá sa na prenosnej 
vyhrievacej platni alebo horucovzdušnou pištoľou 
ohreje (60 - 80ºC). Nahrievanie lyžice sa musí 
v pravidelných krátkych intervaloch opakovať. Je 
výhodné striedavo používať dve lyžice. 
Listrovanie: 
Uhladzovacie mydlo naniesť mäkkým štetcom. Po 
krátkom vsiaknutí vyleštiť kameňom. Tým sa 
dosiahne vysoký lesk a povrch bude odpudzovať 
špinu a vodu a bude vhodný napr. do vlhkých 
priestorov. 
Pre listrovanie v dosahu striekajúcej vody treba po 
2–3 dňoch schnutia naniesť uhladzovacie mydlo 
druhý krát. 

 
Balom z mäkkej látky v plastikovom vrecku sa môže 
mydlo vyleštiť do rovnomerného lesku. 
Čistenie listrovaných povrchov a  povrchov 
z umelého mramoru: 
Na čistenie použiť vodou zriedené uhladzovacie 
mydlo a mäkkou utierkou alebo špongiou 
znečistenie umyť. Dodatočne vyleštiť tak ako bolo 
uvedené vyššie (listrované plochy). 
 
   Spotreba: 
cca 50 ml/m². 
  
   Veľkosť balenia: 
Výr.č. 199                       400 ml 
Výr.č. 200                       800 ml 
Ceny z platného cenníka na vyžiadanie. 
 
   Skladovanie: 
Uložené v chlade, suchu, vzduchotesne uzavreté 
a chránené pred mrazom vydrží min. 1 rok. 
 
   Čistenie nástrojov: 
Hneď po práci očistiť teplou vodou. 
 
   Likvidácia zvyškov: 
Vyschnuté vyhodiť do domového odpadu, alebo 
lepšie  použiť na čistenie a pranie použitých štetcov. 
 
   Označenie: 
Odpadá, nie je nebezpečné. 
 
   Označenie VOC: 
Kat. A/l – 2010  200g/l 
Produkt max.      1g/l 
 
   Bezpečnostné pokyny: 
Zabrániť vniknutiu do očí. Pri ich zasiahnutí 
vypláchnuť, aj pod viečkami, množstvom vody,. 
 
   Uložiť mimo dosah detí. 
Dávať pozor na alergie na prírodné látky. 
 
   Upozornenia: 
Pretože práce s umelým mramorom a listrovacie 
práce vyžadujú vyššiu remeselnú zručnosť, 
odporúčame navštíviť seminár o hladiacich 
technikách v našom sídle, alebo sa obráťte 
telefonicky priamo na nás alebo našich odborných 
obchodných zástupcov. 
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