
Podrobný návod   

Přípravek PRENAGOL je kapalina kyselé povahy. V této souvislosti je t řeba dbát opatrnosti p ři 
čišt ění šperk ů osazených kameny na bázi uhli čitanů (karbonát ů) a přírodních perel, které 
s  PRENAGOLEM zvolna reagují. Tento jev je indiková n tvorbou mikrobublinek z uvol ňovaného 
oxidu uhli čitého (kámen, perla nebo korál „šumí"). Reakce sice  není nijak dramatická, aplikaci 
přípravku PRENAGOL p řesto doporu čujeme p ředem odzkoušet zejména u nových výrobk ů a 
čerstv ě nasazené lázn ě přípravku. 

Pracovní postup: Do sklen ěné chemické kádinky (varné sklo SIMAX, SIAL,…) s ob jemem 
nejčastěji 250ml vložíme čišt ěné šperky (dle výkonu ultrazvukového za řízení 10 g až 100 g – 
nutno prakticky ov ěřit na konkrétní UZ pra čce) a zalijeme p ředem promíchaným p řípravkem 
PRENAGOL tak, aby byly všechny p ředměty pono řeny. Na va řiči, opat řeném sítkem, nebo na 
vodní lázni oh řejeme kádinku i s náplní na cca 55° až 60 ºC (pom ůcka - kádinka je horká, ješt ě ji 
ale bez problém ů udržíme v prstech). Je samoz řejmě možno s lázní a náplní pracovat za 
nižších teplot, či za studena – platí zde úm ěra: čím vyšší teplota, tím intenzivn ější podmínky 
čišt ění a kratší nutná doba pobytu v ultrazvukové pra čce a naopak. P řekro čení doporu čené 
teploty cca 60°C p řitom sou časně nepřináší významn ější technologické úsp ěchy p ři čišt ění. 

Upozor ňujeme, že z řady technických a technologických d ůvodů je zásadn ě nevhodné plnit 
plechovou vanu (misku) ultrazvukové pra čky p římo p řípravkem PRENAGOL. Doporu čené 
použití lázn ě s Prenagolem v nádobách z technického skla (kádink y) je proto ú čelné a 
hospodárné. Kádinku s lázní Prenagolu je možno efek tivn ě ohřát, ochladit, po práci pak uzav řít 
folií a skladovat odd ěleně lázně pro čišt ění různých druh ů kovů (viz dále) 

Ultrazvukovou pra čku tedy naplníme dle p ředchozí volby studenou nebo teplou vodou (cca 60 
ºC) tak, aby do ní bylo možno postavit nebo zav ěsit kádinku s náplní čišt ěných p ředmětů. 
Spustíme generátor ultrazvuku. P ři doporu čených teplotách, tj. v rozmezí kolem 50°C až 60 ºC 
trvá zpracování nápln ě se zlatými p ředměty nej častěji 30 až 120 vte řin. U mimo řádně 
znečišt ěných nebo za černalých povrch ů nutno úm ěrně dobu zpracování prodloužit, zpravidla 
však nep řesáhne 3 minuty. 

Čišt ěné p ředměty je možno i v pr ůběhu zpracování vytahovat nejlépe plastovou pinzetou či 
háčkem (v p řípadě nerezu chirurgická ocel) a kontrolovat vzhled, či postup čišt ění. Pokud jsme 
s výsledkem spokojeni, je možno proces čišt ění individuáln ě ukon čit, opláchnout čistou 
(nejlépe destilovanou) vodou, p řípadn ě technickým lihem (pokud to zakázka vyžaduje) a osu šit 
měkkým savým had říkem. 

Použití p řípravku PRENAGOL BEZ P ŮSOBENÍ ULTRAZVUKU a za studena (tj. p ři pokojové 
teplot ě cca 24°C) doporu čujeme nej častěji k renovaci povrchu p ředmětů ze stříbra, m ědi, 
mosazi, bronzu a jejích slitin. Aplikujeme zde op ět lázeň Prenagolu v kádince (vhodné pro 
řetízky, prsteny, náušnice atp.), se kterou po dobu pot řebné expozice velmi voln ě mícháme. 
Čišt ění zejména plošných p ředmětů obvykle provádíme potíráním, pono řením, či jiným 
zvoleným postupem v p řípadné kombinaci s p ůsobením zvýšené teploty lázn ě nebo kone čně 
aplikací ultrazvukové pra čky (je-li možno) na intenzivn ě znečišt ěný povrch. Na záv ěr čišt ění 
povrch bezprost ředně vždy opláchneme vodou a osušíme m ěkkou tkaninou. 

Použité čistící lázn ě je možno slévat a aplikovat n ěkolikrát dle výše uvedeného postupu s tím, 
že násobn ě použitý PRENAGOL má vždy úm ěrně nižší ú činnost. Vy čerpaná láze ň je pro 
některé ú čely dokonce výhodná k použití – aplikujeme zejména při renovaci opot řebených 
pozlacených p ředmětů, předmětů s korálem, obnošenou perlou  apod. Četnost nasazení 
použitých lázní samoz řejmě záleží na stupni zne čišt ění a vyčerpání z p ředchozích šaržích 
čišt ění. 

Zlaté a st říbrné p ředměty doporu čujeme zpracovávat p ři čišt ění odd ěleně, totéž platí o 
použitých lázních a jejich dalším použití. Zlaté p ředměty tak čistíme v lázni Prenagolu, prvn ě i 
následn ě použité pro zlato, st říbrné v lázni pro st říbro atp. D ůvodem je možná tvorba 
nevítaných „náletov ě“ matn ě zabarvených povrch ů čišt ěných p ředmětů. Tohoto jevu se sice 



snadno zbavíme op ětným čišt ěním v čerstvé (nové) lázni Prenagolu nebo mechanicky lehce  na 
textilním kotou či lešti čky, ale operace se nám neefektivn ě a zbytečně prodlužuje. 

Červené zlato: čistíme-li v UZ pra čce a horké lázni  Prenagolu extrémn ě znečišt ěný povrch 
tohoto kovu, nebo nedopat řením neúm ěrně prodloužíme expozici v lázni a dojde k „odbarvení“  
čišt ěného povrchu dožluta, či jeho zmatovat ění, stačí vyčišt ěný p ředmět velmi lehce p řeleštit 
bez brusné pasty na mechanické lešti čce (textilní kotou č). Lesk, barva i odstín se objeví v 
původní, či očekávané podob ě. 

Vyčerpané odpadní lázn ě po čišt ění Prenagolem obsahují jak ionty čišt ěných kov ů, tak zbytky 
brusných past a r ůzné koncentrace celé řady jiných, obtížn ě definovatelných technologických 
nečistot.  Doporu čujeme proto z uvedených d ůvodů odevzdávat odpadní lázn ě 
specializovaným firmám, které jsou schopny takové k apalné odpady jak s výhodou 
elektrolyticky čistit, tak následn ě nepot řebný a nevyužitelný zbytek ekologicky zlikvidovat. 

 


