
 
 
Návod k použití: 

EXCALIBUR 
 
     Přípravek pro černění železných předmětů za studena. Přípravek je vhodný k opravám černění 
ocelových povrchů např. zbraní. Použitím přípravku EXCALIBUR se nevyvolají žádné změny v 
rozměrech nebo strukturách materiálu. Účinnost přípravku neklesá ani mnohaletým skladováním. 
 
PRACOVNÍ POSTUP: 
- mechanicky nebo chemicky odstranit případnou rez  
- opravované místo je nutné očistit a zbavit mastnot (např. líh, technický benzín, aceton…). Pro 
perfektní očištění je vhodné následně přetřít čištěnou plochu hadříkem s plavenou křídou a následně 
čistým suchým hadříkem 
- roztok přípravku EXCALIBUR lze aplikovat např. vatovou tyčinkou, štětečkem, tampónem… Drobné 
díly lze do přípravku ponořit. 
- po zčernání opravovaného povrchu omýt studenou vodu, následně otřít suchým hadrem a ošetřit 
konzervačním olejem  
- přípravek lze omýt před i po zaschnutí na opravovaném povrchu  
- přípravek lze též nanášet opakovaně pro zvýšení sytosti povrchu 
- přípravek nepoškozuje původní povrch zbraně 
     
UPOZORNĚNÍ: 
- dráždí oči a kůži! 
- zdraví škodlivý při vdechování a při požití!  
- nejezte, nepijte a nekuřte při práci. 
- používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. 
- uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
PRVNÍ POMOC: 
- všeobecně: V případě otravy nebo poleptání, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc. 
- při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. 
- při zasažení pokožky: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým 
množstvím studené vody. Při přetrvávajícím dráždění vyhledejte lékařskou pomoc.        
- při zasažení očí: Okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.  
- při požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a 
ukažte obal, etiketu nebo tento návod. 
 
Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku. 
                                                           
LIKVIDACE PŘÍPADNÝCH ZBYTKŮ PŘÍPRAVKU A OBALU: 
- neutralizovat sodou bicarbonu, zředit vodou a se vzniklým odpadem nakládat v souladu se zákonem 
o odpadech. Prázdné obaly vymýt a dát do kontejneru pro separovaný odpad – plasty.    
 
Výrobce:                                                                                    Dovozce do ČR:                
STIL CRIN s.r.l.        PolCon s.r.o. 
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