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Tvrdý voskov ý olej 2K PURE
Pro profesionální ho uživatele:
do vnitřních prostor - polomat ný

Popis výrobku
Osmo Tvrdý voskový olej 2K je vysoce kvalitní tvrdý voskový olej bez obsahu
rozpouštědel (a vody) pro profesionální kladeče podlah, vhodný pro všechny parketové
a dřevěné podlahy (prkna z masivního dřeva, selská prkna, parketové podlahy,…) podle
DIN 18356. Osmo Tvrdý voskový olej 2K je na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků.
Vytvoří prodyšný povrch s otevřenými póry, který je odolný vůči vínu, pivu, cole, kávě,
vodě atd. podle DIN EN 12720 (dříve DIN 68861-1C).
Výhody
+ - schne i na exotickém tropickém dřevu
+ - vhodný i pro úpravu tmavých druhů dřeva (např. dub kouřový)
+ - rychlé proschnutí, proto se dobře hodí do maloobchodních prostor, do restaurací, …
Oblasti použití
broušené parkety a dřevěné podlahy (masivní podlahové palubky, parketové podlahy,…).
Barevné odstíny
č. 6125 bezbarvý, polomatný
Velikosti balení
0,9 litru + 0,1 litru
Vydatnost
1 l stačí na cca 30-40 m²
Obsažené látky
Tvrdý voskový olej (složka 1): Na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků (slunečnicový
olej, sójový olej, olej z bodláku, vosk carnauba a candelilla); parafíny, sikativa (sušidla)
a vodu odpuzující aditiva.
Vytvrzovací tužidlo pro Osmo Tvrdý voskový olej (složka 2): alifatický polyisokyanát bez
obsahu rozpouštědel.
Tento výrobek splňuje dle směrnice EU (2004/42/EC) přípustný obsah VOC max. 500 g/l
(kat. A/j (2010). Tento výrobek obsahuje max. 50 g/l VOC.

Osmo Tvrdé
voskové oleje
se snadno aplikují
– např. kartáčem
k natírání podlah
od Osmo!
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Skladovatelnost
2 roky a déle, je-li výrobek skladován v suchu a dobře uzavřený. Pokud zhoustne mrazem,
skladujte před použitím 24 - 36 hodin při pokojové teplotě.
Příprava
Osmo Tvrdý voskový olej 2K není připravený ihned k použití. Krátce před použitím do něj
přidejte tužidlo. Dbejte na to, aby obsah tužidla beze zbytku vytekl z nádoby. Důkladně
promíchejte obě složky. Neřeďte. Pozor: doba zpracovatelnosti činí 4-6 hod. Pozn.: doba
zpracovatelnosti je doba, po kterou je Tvrdý voskový olej 2-složkový po přidání tužidla
zpracovatelný.
Před použitím dobře promíchejte míchací tyčinkou.
Povrch dřeva musí být čistý, obroušený, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. 20%
vlhkost dřeva). Všechny staré lakové nátěry a barvy je nutno beze zbytku odstranit. Malé
trhliny, větší spáry nebo otvory ve dřevu vyplnit (Osmo Pastou na dřevo). Povrch dřeva
pečlivě obruste, začněte hrubým brusným papírem – konečné broušení pro podlahu P120150. Před aplikací oleje odstraňte z povrchu zametáním a vysáváním prach z broušení.
Zpracování
1. Naneste Tvrdý voskový olej 2K stěrkou s dvojitou chlopní nebo pohodlně ve stoje Osmo
Proﬁ stěrkou.
2. Počkejte asi 30–60 minut, až Osmo Tvrdý voskový olej 2K pronikne do dřeva.
3. Jednokotoučovým strojem a zeleným Scotch padem vmasírujte do povrchu Tvrdý
voskový olej 2K.
4. Ihned po dokončení opakujte bod č. 1 – 3.
5. Následně egalizujte plochu jednokotoučovým strojem s bílým padem.
Upozornění: Pokud jednokotoučový stroj zanechává šmouhy na základě příliš velkého
množství materiálu, doporučujeme pad obrátit nebo vyměnit.
Čištění pracovního nářadí: Osmo Čističem štětců (bez aromátů).
Doba schnutí: při 20°C teploty v místnosti je plocha po cca 4 hod. pochozí a po 24 hod.
je zcela vytvrzená a zatížitelná.

Upozornění
Tvrdý voskový olej 2K funguje výhradně s vytvrzovacím tužidlem k tomu určeným. Obsah
plechovky Tvrdého voskového oleje 2K nelze po otevření plechovky a následném skladování
již znovu použít.
Povrchy s úpravou Osmo Tvrdým voskovým olejem 2K mají snadnou údržbu. Hrubé
nečistoty odstranit smetákem nebo vysavačem. K čistění za vlhka přidat do vody koncentrát
Osmo Wisch-Fix a plochu setřít mopem (ne na mokro!). K oživení a intenzivnímu čištění
v případě potřeby použít Osmo Voskovou údržbu a čistící prostředek. Vyššího stupně lesku
se dosáhne, když se po důkladném uschnutí očištěné plochy tence nanese Osmo Vosková
údržba a čistící prostředek a po uschnutí se vyleští.
Doporučuje se provést zkušební nános.

