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Hotel The Romanos, Řecko

Kostel Frauenkirche, Drážďany

Památník císařovny Elisabeth, Meran

Sakkara – pyramida, Egypt

Necháme vaše kameny zářit!
Koncentrované produkty ve špičkové kvalitě Made in Austria – záruka úspěchu.
Profesionální služby díky vyškoleným specializovaným týmům.
Mezinárodní Top-Reference. Vzdělávání pro aplikační firmy ve Finalit Akademii.
Finalit je úspěšná rakouská společnost, která se specializuje na ošetřování kamene a keramiky. V portfoliu produktů se nachází vše pro základní čištění, speciální
čištění, ochranu a impregnaci, ošetřování a také
k tomu potřebné doplňkové produkty a služby pro
privátní domy i veřejné objekty.
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Produktová paleta Finalit vzešla a byla vyvinuta
z praktických potřeb kamenické firmy a je proto
koncipována pro rychlé a efektivní řešení problémů, jako např. skvrny, zabarvení okrajů spár, výkvěty. Ochranné nátěry a impregnace mají dlouhodobý
ochranný účinek, jsou protiskluzné, chrání proti graffiti
apod.

MS Europa

Hotel Marina Bay Sands, Singapur

Rakouská národní banka, Wien

Nádraží BahnhofCity West, Wien

Je jedno, jestli přírodní kámen, mramor, žula, pískovec,
vápenec, umělý kámen, kamenina, teraso, Cotto, kabřinec, cihla, beton apod. – díky produktům Finalit budou
Vaše problémy vyřešeny!
Produkty Finalit jsou testovány zkušebním ústavem
MA 39 Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien.
Jsou odolné vůči UV-záření, posypové soli, použitelné v potravinářství, paropropustné, odolné vůči
skvrnám a vodoodpudivé. Impregnované povrchy je
zpravidla již po 1 hodině možno opět používat.
K nejznámějším prestižním objektům, na kterých byly
úspěšně aplikovány produkty Finalit, patří Sakkara a

Památník princezny Diany, Hyde Park, Londýn

Cheopsova pyramida v Egyptě, Památník princezny
Diany v Hyde Park v Londýně nebo kostel Frauenkirche v Drážďanech. Na domácí rakouské půdě byly
vyčištěny a proti znečištění a povětrnostním vlivům ošetřeny povrchy například na budově Parlamentu Wien, nové
budově západního nádraží BahnhofCity West Wien
nebo na objektu Rakouské národní banky Wien.
Finalit je díky svým profesionálním službám se svými produkty, které byly vyvinuty a odzkoušeny několika desetiletími kamenických zkušeností, zastoupen ve 22 zemích
světa.
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Finalit Akademie
Finalit se stará také o výuku a zdokonalování svých zákazníků ve vlastních
prostorách Finalit Akademie. V nabídce jsou jednodenní nebo dvoudenní školení. Cílem Finalit Akademie je vytvořit z odborníků a zájemců
skutečné experty, kteří umí vyřešit každý problém.
Již po prvním školení jsou účastníci schopni sami řešit odstraňování
skvrn, nečistot, výkvětů, zabarvení okrajů spár, problémy s politurou a jiné.
Každý absolvent zná také řešení správné a dlouhodobé impregnace povrchů a tím zamezení vzniku dalších problémů!
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Finalit Služby
Naše týmy odevzdávají zářivé výsledky.
Finalit nabízí čištění, sanaci, impregnaci a ošetřování vlastními profesionálními
servisními týmy.
Finalit tým pro vás vyřeší tyto problémy (vyčistí, odstraní, naimpregnuje nebo ošetří):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Znečištěné povrchy
Výkvěty
Zabarvení okrajů spár
Napadení plísní nebo řasami
Odolné skvrny, jako např. tuky, rez, víno apod.
Ochranné nátěry
Graffiti
Kluznost podlahy
Šmouhy po nevhodném čištění
Matné, opotřebené kameny a mnoho dalšího.

Rádi vám zpracujeme nezávaznou nabídku, případně provedeme zkoušku nebo
vzorek přímo na místě. Rozhodněte se pro pohodlný servis Finalit. Krása vašeho
kamene bude po naší práci opět zpět.

Témata školení v teorii a praxi:
• představení materiálů a typů kamene
• prevence – předcházení vzniku výkvětů a skvrn
• odborně prováděné čištění, odstranění skvrn, ochrana a péče
• ošetření vašich vlastních kamenů přímo během školení
• vystavení certifikátu o účasti na školení
Aktuální termíny a přihlášky na www.finalit.cz
Místa školení: Wien, Großbottwar (Stuttgart) – německy
Znojmo – česky
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Čištění
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Přírodní kámen – původní stav

Červený pískovec – původní stav

Teraso – původní stav

Po ošetření Finalit

Po ošetření Finalit

Po ošetření Finalit

Produkty Finalit jsou koncentráty a tím mají vysokou vydatnost.

Finalit Základní čističe
Vydatnost na 1 litr
Poměr ředění s vodou

Nr. 1

Nr. 2

Intenzivní čistič (zásaditý)

až 80 m2

Pro základní čištění silného znečištění.
Odstraňuje také skvrny např. od červeného vína, tuku, zbytky jídel, plísně.
Neutralizátor pro všechny kyselé čističe.

1:20

Radikální čistič (kyselý)

až 80 m2

Velmi silný čistič pro odolné nečistoty. Slouží také jako čistič náhrobních kamenů.

1:20

Finalit Speciální čističe
Vydatnost na 1 litr
Poměr ředění s vodou

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6
Nr. 7

Nr. 7+

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11
Nr. 12

Odstraňovač žlutých skvrn (kyselý)

až 20 m2

Pro čištění skvrn od dřeva, kartonu, lepenky, listí, činidla, bobulí, květů, trávy, ovocných šťáv,
čaje, cigaret, žluté skvrny v Carrara mramoru.

1:5

Odstraňovač ochranných vrstev (neutrální)

až 20 m2

Velkoplošné odstraňování ochranných vrstev.
Odstraňuje Cotto-vosk, vosk, akrylát, silikon, zbytky epoxidových pryskyřic.

neředěný

Odvápňovač (kyselý)

až 80 m2

Velmi silný odvápňovač.

1:20

Odstraňovač graffiti (neutrální)

až 10 m2

Odstraňuje zbytky lepidel (tapety, tapetová lepidla, kobercová lepidla),
zbytky laku, graffiti, zbarvení od fixů a kuličkových per.

neředěný

Radikální odstraňovač graffiti (neutrální)

až 10 m2

Velmi silný lakový odstraňovač zbytků lepidel (tapety, tapetová lepidla, kobercová lepidla),
zbytků laku (pryskyřičný lak, lak na nehty), epoxidové pryskyřice, graffiti na porézním
podkladu, inkoustu, zvýrazňovačů, asfaltu a žvýkaček.

neředěný

Odstraňovač rzi (kyselý)

až 20 m2

Odstraňuje rezavé fleky, měděnou patinu, žluté skvrny z Carrara mramoru.
Velmi silný základní čistič.

1:5

Odstraňovač vodního kamene a spárovacích hmot (kyselý)

až 80 m2

Velkoplošné odstraňování vápenných výkvětů.
Odstraňuje vápenný a cementový závoj, zbytky malty a spárovacích hmot.
Velmi silný základní čistič.

1:20

Odstraňovač řas a mechu (kyselý)

až 20 m2

Pro boj s řasami, mechy, zeleným povlakem, plísněmi.
Odstraňuje dlouhodobě všechny bakterie a výtrusy a zamezuje jejich růstu.

1:5

Odstraňovač tuku a vosku (neutrální)

až 5 m2

Odstraňuje skvrny od tuku, oleje, vosku, mastné okraje od silikonových spár.

neředěný

Odstraňovač skvrn (lehce zásaditý)

až 20 m2

Speciální odstraňovač pro mimořádně odolné skvrny
(v případě, že nejdou vyčistit produktem Finalit Nr. 1)
jako např. cola, čaj, káva, víno, mléko,
med, ovocné šťávy, inkoust apod.

1:5
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Impregnace
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Mramor – původní stav

Travertin – ochranná impregnace Finalit

Po ošetření Finalit

Mramor – ochranná impregnace Finalit

Produkty Finalit jsou koncentráty a tím mají vysokou vydatnost.

Finalit Impregnace
Vydatnost na 1 litr
Poměr ředění s vodou

Příprava povrchu
Nr. 21 Fixativní penetrace
Příprava u savých podkladů před aplikací některé Finalit-impregnace.
Zpevňovač. Zaručuje přilnavost, zvýrazňuje barvy.

Nr. 21S Plnič pórů (zpevňovač pískovce/vodní báze) *

TOP - PRODUKTY

Příprava u silně savých podkladů před aplikací některé Finalit-impregnace.
Základní ochrana. Příprava materiálu před pokládkou pro prevenci před výkvěty a skvrnami.
Zpevňovač, pomocník při spárování. Snadné odstranění zbytků spárovacích hmot.
Fungicidní vlastnost (proti řasám a mechům).

Premium-ochrana s dlouhodobým účinkem
Nr. 20 Horká impregnace *
Dlouhodobá bezbarvá ochrana pro všechny materiály.
Nemění optiku ošetřeného povrchu.
Použitelná v potravinářství! Odolná vůči UV-záření a posypové soli.
Jako podklad doporučujeme penetraci Finalit Nr. 21 nebo 21S.

Premium-ochrana se zv ýra zněním podkladu
Nr. 25 Premium impregnace s protiskluzným efektem

až 100 m2
neředěný

až 50 m2
oboustranně až 20 m2
1:1 až 1:3

až 100 m2
neředěný

až 100 m2

Střednědobá ochrana & Zvýraznění barev a také protiskluznost. Použitelná v potravinářství!
neředěný
Odolná vůči UV-záření a posypové soli. Jako podklad doporučujeme penetraci Finalit Nr. 21 nebo 21S.

Ochrana
Nr. 22 Ochranná impregnace
Střednědobá bezbarvá ochrana pro všechny materiály. Nemění optiku ošetřeného povrchu.
Použitelná v potravinářství! Odolná vůči UV-záření a posypové soli.
Jako podklad doporučujeme penetraci Finalit Nr. 21 nebo 21S.

Lesklá ochrana pro matné povrchy
Nr. 23 Lesklá impregnace

PRO INTERIÉR

Vysoce lesklá dlouhodobá impregnace pro všechny materiály, vynikající např. pro teraso
a také pro PVC, linoleum apod. Lesk na matných površích. Pouze pro interiér!

Ochranný lak
Nr. 24 Lak pro mramor a žulu
Pro kuchyňské desky, mycí stoly, koupelny, stoly v obytných prostorách.
Difuzně uzavřený povrch, proto není vhodná pro podlahy.
Pro optimalizaci přilnavosti provést nejprve penetraci produktem Finalit Nr. 21.

Ochrana pro domácnost & auto
Nr. 30 Vysoce lesklá impregnace pro všechny materiály
Ochrana proti nečistotám, otiskům prstů, skvrnám.
Vhodná pro nerez, sklo, armatury, zrcadla, hliník,
kovy (automobily), kůži, plasty.
Na podlahách nebezpečí uklouznutí!

až 100 m2
neředěný

až 50 m2
1:3

až 10 m2
neředěný

až 200 m2
neředěný

* Testován v MA 39, Versuchs- & Forschungsanstalt der Stadt Wien
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Ošetření
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Mramor – původní stav

Finalit - ošetření a ochrana proti skvrnám

Po ošetření Finalit

Protiskluzná impregnace Finalit

– Hotel „The Romanos“ Costa Navarino

Produkty Finalit jsou koncentráty a tím mají vysokou vydatnost.

Finalit Ošetřování impregnací / Ošetření
Vydatnost na 1 litr
Poměr ředění s vodou

Nr. 39

Nr. 40

Compact

až 80 m2

Odstraňování jednoduchých ošetřovacích vrstev & ochrana.

1:20

Citrusový čistič (pH-neutrální)

až 1.000 m2

Obzvláště vhodný pro doplňování a ošetřování naimpregnovaných ploch
a také pro běžné čištění všech materiálů v domácnosti.
Čerstvá citrusová vůně, absorpce mastnot, dezinfekční účinek.
Neobsahuje žádné mýdlo a žádný alkohol.
Biologicky odbouratelný a šetrný k životnímu prostředí.

1:40 až 1:100

Finalit Doplňkové produkty
Vydatnost na 1 litr
Poměr ředění s vodou

Nr. 51

Nr. 60

Stop řasám
Zamezuje tvorbě řas a vápenných usazenin. Přísada do kašen nebo
kamenných koulí na vodním podkladě.
První dávka: 2 l/m3 vody, dlouhodobé dávkování: 0,5 l/m3 vody měsíčně.

neředěný

Brusný / leštící prášek

1kg až 300 m2

Brusný a leštící účinek v jednom pracovním procesu!
Výsledek: Přirozený lesk.

míchat s vodou

Finalit Kartáče
Opracovávání poškrábaných, tupě matných a znečištěných povrchů je velmi náročné na čas a náklady. Pomocí Finalit Diamantových, Porcelánových a Silicium kartáčů je možné po 1-2 pracovních krocích dosáhnout TOP-výsledku. Kartáče jsou velmi
jednoduše použitelné (vhodné pro jednokotoučové stroje) a mohou být nasazeny na tvrdé kameny jako např. kamenina, žula
(diamantové) nebo měkké kameny jako např. mramor (porcelánové). Pomocí různých zrnitostí – 36 až 2500 – které mohou být
použity namokro i nasucho, je možné: odstraňovat škrábance, provádět matný brus, jemný brus a/nebo lesk, popřípadě provést
saténovou-antickou optiku povrchu.

Diamantové kartáče pro tvrdé kameny Porcelánové kartáče pro měkké kameny Silicium kartáče pro přírodní a umělý kámen
Zrnitost 2500 modrý

Zrnitost 1000 hnědý

Zrnitost 1000 oranžový

Zrnitost 320 pink

Zrnitost 320 žlutý

Zrnitost 80 bílý

Zrnitost 80 černý

Zrnitost 80 zelený
Zrnitost 36 šedý
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Finalit Výhody produktů

Referenční projekty a atesty

Finalit Impregnace jsou

Kvalita produktů Finalit je potvrzena různými
mezinárodními atesty, jako např.:
• Certifikát MA 39 Versuchs- und
Forschungsanstalt der Stadt Wien
• Ministerstvo pro dávnověk Káhira
• Setsco Services pte ltd. Singapur
• Baustoffprüfzentrale Wismar
• BTI Linz
• EMPA Švýcarsko atd.

• testovány v MA 39, Versuchs- & Forschungsanstalt
der Stadt Wien
• na bázi plast-polymeru, velmi odolné
• bez obsahu vosku, silikonu nebo akrylátu
• paropropustné, Goretex-efekt
• odolné vůči skvrnám, odpuzují vodu
• odolné vůči UV-záření a graffiti
• ošetřené materiály zůstávají krásné a jejich vzhled vydrží
po několik let
Finalit Produkty jsou
• Koncentráty, tedy velmi vydatné: 1 litr impregnace vystačí až
na 100 m2, v závislosti na savosti materiálu.
• Finalit čističe a impregnace na vodní bázi mohou být ředěny
vodou v závislosti na stupni znečištění povrchu.

Finalit Výběr z mezinárodních referencí
•
•
•
•

Pyramidy a sfingy, Egypt
Kostel Frauenkirche, Drážďany
Památník princezny Diany, Hyde Park, Londýn
Hotel Marina Bay Sands, Singapur

Finalit Výběr z referencí – Rakousko
• Parlament, Wien
• Oranžérie Schönbrunn, Wien
• Nádraží BahnhofCity West, Wien

Finalit – Vzorkovník materiálů
Tento jedinečný vzorkovník kamenů nabízí v přirozené optice celkově 185
různých povrchů
Všechny nejznámější přírodní kameny včetně čínských materiálů a také kameninu, umělé kameny a mozaiky. Na zadní straně jednotlivých materiálů
najdete vždy konkrétní Finalit-doporučení pro čištění, ochranu, ošetření a
také informace o každém materiálu.

Larry Hagman
– návštěva ve Finalit Wien

Margit Leidinger v rozhovoru s princem
Charlesem při slavnosti otevření
památníku princezny Diany

Propůjčení ceny Freeman of London
paní Margit Leidinger

facebook.com/finalit

VÝHRADNÍ DOVOZCE FINALIT PRO ČR:

instagram/finalitstonecare

Margit Leidinger a Top-model Werner
Schreyer

Margit Leidinger a egyptolog a ministr pro
dávnověk v Egyptě Zahi Hawass

Google+

youtube.com/user/finalitWien

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Vídeňská 51
669 02 Znojmo
Tel.: +420 515 227 272

Fax: +420 515 260 423
office@dema-dekor.cz
www.dema-dekor.cz

www.finalit.cz

