Pasta na dřevo
bez obsahu rozpouštědel – rychle schnoucí –
do vnitřních prostor
Popis výrobku
Osmo Pasta na dřevo velmi rychle
schne a byla vyvinuta speciálně na
opravy malých trhlin a spár ve dřevu a
materiálech ze dřeva ve vnitřních prostorách. Po důkladném uschnutí ji lze přetřít
Osmo barvami.
Osmo Pasta na dřevo neobsahuje rozpouštědla a na základě vysoké plnivosti
je velmi vydatná.

Zdraví a životní prostředí
Princip OSMO COLORu, vyrábět a dodávat pouze takové výrobky, které jsou
podle posledních poznatků zdravotně
nezávadné a nejsou nebezpečné při
výrobě ani použití, vedl k certifikaci dle
DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001
(systém ochrany životního prostředí).

Příprava
Podklad musí být únosný, čistý a suchý
(max. vlhkost dřeva 18 %) a bez látek s
oddělujícím účinkem (olej, tuk, vosk).
Staré nátěry musí být obroušeny až na
surové (světlé) dřevo.

Zápach:

Aplikovat pouze na povrch dřeva, který
není vystaven mrazu a zpracovávat při
teplotách nad 10 °C.
Doporučujeme v každém případě provést zkušební nános!

Tekutý výrobek nesmí přijít do rukou
dětem.
Neplnit do nádob určených na jídlo, pití
nebo ostatní potraviny. Uchovávat
v dostatečné vzdálenosti od potravin,
nápojů a krmiv.
Nesmí proniknout do vod, odpadních
vod nebo do oblasti zeminy.
Při zasažení očí okamžitě vypláchnout
čistou vodou.

Zpracování
Osmo Pasta na dřevo je hotová přímo k
použití. Neředit.
Nanést nožem, který není vystaven
mrazu nebo stěrkou. U tloušťky vrstvy
větší než 1 mm nanést několikrát v tenké
vrstvě.
Doporučujeme: Pastu na dřevo nechat
před nánosem barvy důkladně uschnout
a povrch lehce přebrousit (P 220)

slabý/mírný, po uschnutí
bez zápachu
Bod vzplatnutí odpadá (VbF: odpadá)
GIS-Code: M – GP 01
Bezpečnostní pokyny

Čištění a pracovní nářadí
Pracovní nářadí okamžitě po použití
vymýt vodou a mýdlem.

Oblasti použití
Vhodná k vytmelení malých trhlin a spár
ve dřevu a materiálech ze dřeva ve
vnitřních prostorách.
Doporučujeme na základě různorodosti
dřevin (exotické dřeviny) a materiálů ze
dřeva v každém případě provést zkušební nános.
Upozornění: Při použití ve vnějších prostorách
může bobtnáním a smršťováním dřeva principiálně dojít k odprýskání

Doba schnutí
Cca. 1-2 hod. podle tloušťky vrstvy. Při
vysoké vlhkosti vzduchu a nízké teplotě
se může schnutí protáhnout.
Skladovatelnost
2 roky a déle trvanlivá, pokud je uskladněna v suchu a dobře uzavřená při teplotách mezi 5 °C a 35° C.
Načatá balení dobře uzavřít.
Přepravovat a skladovat tak, aby nebyl
výrobek vystaven mrazu.
Složení
•
disperze akrylátu
•
pigmenty kysličníku titaničitého a

kysličníku železitého
•

rozpouštědlo: voda

Barevné odstíny

Barvy lze vzájemně míchat.

Likvidace odpadu
K recyklaci dát pouze obaly zcela vyprázdněné od zbytků. Zbytky barev nevylévat do výlevky, ale nechat vytvrdnout
a zlikvidovat se zbývajícím odpadem.
Větší zbytky produktu je třeba odstranit
dle místních úředních předpisů (EAKodpadový klíč 080102).

Velikosti tub
100 g tuba
(v bílé také k dodání 1,3 kg balení)

Fyzikální vlastnosti
Měrná hmotnost:
(hustota)
1,5-1,9 g/cm³
Viskozita: pastovitá
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