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Šelakové ručné leštenie      
 

1. Napúšťanie politúrou 

 
Ešte suchý, rukou vytvarovaný leštiaci tampón (mäkkú 
vlnenú handru alebo kus polírovacej vaty zabalený do 
hrubšieho ľanového plátna) nasýťte silno nariedenou 
šelakovou politúrou:  
1 diel politúry CLOU Schellack-Politur 
4 diely riedidla CLOU Spezialverdünnung MP  
Na toto nasýtenie najlepšie poslúži plytká miska. 
S nasýteným tampónom niekoľkokrát poklepte na čistú 
dosku, aby sa politúra v tampóne rovnomerne rozdelila.  
Nepracujte s politúrou príliš na mokro! 

Politúru nanášajte v smere textúry dreva ťah vedľa ťahu, 
kým sa tampón nevysuší. Odstavte opracovávaný 
predmet na schnutie. Menšie predmety opracovávajte 
súbežne vedľa seba, teda striedavo každý z nich. 
 
2. Plnenie pórov 

 
Zmiešajte v plytkej miske trochu riedenej šelakovej 
politúry CLOU Schellack-Politur s jemnou mletou 
pemzou na riedku kašu a tú potom tampónom plynule 
krúživými pohybmi votrite do pórov. Pri drevinách 
s hlbokými pórmi môžu byť na vyplnenie pórov potrebné 
dva nánosy. 
Odstavte opracovávaný predmet na dokonalé 
preschnutie. Potom plochu precízne prebrúste jemným 
brúsnym papierom (zrnitosť 600) a úplne odstráňte 
brúsny prach. Chybné miesta, trhlinky a dierky opravte 
voskovým tmelom v tyčinkách CLOU Wachskitt alebo 
šelakovými tyčinkami CLOU Schellack-Stangen, vyberte 
vhodný odtieň. 
 
3. Základné polírovanie 
 

Narieďte politúru CLOU Schellack-Politur v pomere 1:4  
s riedidlom CLOU Spezialverdünnung MP. 
Nanášajte novo zabaleným tampónom, ktorého obal 
vytvoríte z hrubšieho priepustného plátna (leštiace 
ľanové plátno). Tampón posúvajte bez väčšieho tlaku 
v krúživých alebo osmičkových pohyboch plynule 
s kývaním v zápästí. Všetky miesta lešteného povrchu 
obsiahnite tampónom rovnako a rovnomerne. 
Taktiež tu platí: Nepracujte s politúrou príliš 
namokro! 

Tampón dobre vypolírujte, kým už nepustí žiadnu 
politúru. Menšie predmety opracovávajte súbežne vedľa 
seba, teda striedavo každý z nich. 
Na malé, sústružné dielce, hrany, ozdobné lišty alebo 
drevorezby použite malý tampón alebo tenko mäkkým 
štetcom nanášajte natieraciu politúru CLOU 
Petersburger-Politurlack. 
Pozor! Medzi jednotlivými nánosmi tampónom 
(spravidla dvoma) nechajte dostatočnú dobu schnutia, 
najlepšie cez noc. Nepokračujte s prácou príliš skoro, 
neponáhľajte sa.  
Keď budete uchovávať tampón pre základné leštenie 
v dobre uzavretej nádobe (polírovacia dóza) tak, aby 
nevyschol, môžete ho neskôr opäť použiť na ďalšiu 
prácu. Správne funkčný leštiaci tampón je pre každú 
politúru veľmi dôležitý.  
 

 
 
 
 

4. Vrchné polírovanie 
 

Na zabalenie tampónu teraz použite o trochu jemnejšie 
leštiace ľanové plátno. Politúru CLOU Schellack-Politur 
narieďte v pomere 1:3 s riedidlom CLOU 
Spezialverdünnung MP. Tampón posúvajte rovnakým 
spôsobom ako pri základnom polírovaní. Každý tampón 
dobre prepracujte, aby bol rovnomerne presýtený. 
Na brúsenie (zarovnávanie) plochy počas polírovania 
môžete vtrúsiť medzi jadro tampónu a obalové plátno 
trochu mletej pemzy. Pri nanášaní poslednej vrchnej 
vrstvy politúry už pracujte bez pemzy. 
Pozor! Tak dlho, ako to len bude možné, pracujte bez 
leštiaceho oleja. Až pri poslednom tampónovaní dajte 
na tampón niekoľko kvapiek leštiaceho oleja CLOU 
Polieröl, tampón bude ľahšie kĺzať. Po každom nánose 
tampónom odstavte dielec na dostatočnú dobu schnutia, 
najlepšie cez noc. Potrebný počet tampónovaných 
vrstiev sa riadi stavom leštenej plochy.  
 
5. Vyleštenie 

 
Pokiaľ vykazuje leštená plocha po dobrom zaschnutí 
(asi po 3 dňoch) bezchybný stav, môže sa odstrániť 
leštiaci olej, ktorý ešte zostal na povrchu. Až potom 
vykazuje vysoko lesklá plocha jasný brilantný charakter. 
Taktiež na vyleštenie budete potrebovať nový tampón, 
ten si potom pre neskoršie práce zase uschovajte  
do uzavretej polírovacej dózy.  
Spočiatku pracujte so silno riedenou šelakovou politúrou 
CLOU Schellack-Politur rovnako ako pri vrchnom 
polírovaní. Leštiaci olej použite len minimálne. Nechajte 
zaschnúť. Ďalší tampón, do ktorého pridáte len 
špeciálne liehové riedidlo CLOU Spezialverdünnung 
MP, má na seba naviazať zvyšky leštiaceho oleja. 
Pozor! Nepracujte príliš na mokro, pretože by sa mohla 
leštená vrstva roztrhnúť. Vrchné plátno z tampónu 
vymieňajte, aby ste zvyšky oleja zase neprenášali 
naspäť na plochu. Na tampón príliš netlačte! 
Vyleštenie, vlastne ako každé leštenie, vyžaduje veľmi 
veľa zručností a skúseností, preto je lepšie dať prednosť 
odstráneniu leštiaceho oleja polišom CLOU Polish. Ako 
už bolo napísané, musí sa leštená plocha odstaviť 
aspoň na 3 dni na schnutie, než sa bude pracovať 
s polišom. CLOU Polish tenko naneste polírovacou 
vatou a potom vezmite iný čistý tampón (alebo 
polírovaciu vatu), ktorým budete plochu tak dlho 
opracovávať a poliš zase odoberať, kým neodstránite 
posledné zvyšky leštiaceho oleja  
a nedosiahnete bezchybný vysoký lesk a absolútnu 
jasnosť leštenej plochy. 
 
Pre neskoršie ošetrovanie, poprípade pre oživenie 
plochy leštenej do vysokého lesku slúžia nasledujúce 
výrobky: CLOU furnio alebo CLOU fernol (svetlý alebo 
tmavý, podľa odtieňa predmetu). 
 
Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. 
Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. 
Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným 
podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú 
svoju platnosť. 


