Tvrdý voskový olej NATURAL č. 3041
High Solid

Pro dřevěné podlahy, nábytkové desky a pracovní plochy
Jedinečná vrstva nátěru pro světlé druhy dřeva
Na bázi přírodních vosků – prodyšný
Zdravotně nezávadný

Lehce bíle pigmentováno – uchovává přirození barevný tón dřeva –
nevyvolává efekt mokrého dřeva ani opálený vzhled

3041 Natural
transparentní
Popis produktu:
Velmi lehce bíle pigmentový ( pouze 2% bílého pigmentu ) matný nátěr na dřevo, který jedinečným
způsobem kombinuje výhody a přednosti přírodních olejů a vosků v jednom prostředku. Plocha ošetřená
Osmo Tvrdým voskovým olejem Barevným Natural odpuzuje nečistoty a vodu, je odolná vůči otěru a je
příjemná na dotyk. Díky malému obsahu bílých pigmentů chrání dřevo téměř neviditelným způsobem.
Tento bílý, skoro neviditelný pigment se postará o to, aby dřevo zůstalo světlé, jako neopracované čerstvě
položené dřevo.
Ve srovnání s běžnými nátěrovými hmotami vytváří přírodní oleje a vosky stejnoměrné zabarvení a také
příjemný hladký povrch.
Snadno aplikovatelný, bez nutnosti podkladového nátěru nebo potřeby mezibroušení – šetří čas a peníze.
Mikroporézní, nepraská, neloupe se, netvoří šupinky. Odolný vůči vínu, pivu, kole, kávě, čaji, ovocným
šťávám, mléku a vodě, vyhovuje požadavkům normy DIN 68861-1A, zamezuje vzniku stop po vodě. Po
zaschnutí je nátěr neškodný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy DIN
53160, vhodné i pro dětské hračky v souladu s požadavky normy EN 71.3).
Doporučené použití:
Ideální pro dřevěné podlahy, nábytkové desky a pracovní plochy v interiéru.
Složení: Na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků (slunečnicový olej, sójový olej, bodlákový olej,
karnaubový a kandelinový vosk), parafínů, oxidu titaničitého, sikativ (sušidel) a přídavných látek
zajišťujících vodoodpudivost. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek vyhovuje
požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle
vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/i, 500 g/l).
Podrobné informace týkající se složek jsou k dispozici na vyžádání.
Skladování:
Doba životnosti je 5 let a více, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřené plechovce na suchém místě.
Pokud výrobek vlivem nízkých teplot zhoustne, je třeba ho pro znovunabytí původní konzistence ponechat
při pokojové teplotě po dobu 24 – 36 hodin před vlastní aplikací.

Příprava:
Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 20%). Osmo Tvrdý
voskový olej Barevný Natural je připraven k přímému použití, prosím neřeďte. Dobře před použitím
promíchejte. Nátěr obsahuje 2% bílého pigmentu a ten musí být velmi pečlivě rozmíchán před aplikací,
aby bylo dosaženo jednotného barevného odstínu po zaschnutí.
Staré mikroporézní nátěry očistěte, popřípadě slabě obruste, staré vrstvy barev a laků odstraňte (pomocí
Osmo Odstraňovače nátěrů nebo obroušením). Při broušení používejte vhodnou masku proti prachu.
Drobné praskliny, vrypy nebo dírky zatmelte Osmo tmelem na dřevo.
Před aplikací nátěru pečlivě dřevěné plochy obruste. Nejdříve použijte hrubý smirkový papír a pro
konečné dobroušení podlah nebo pracovních ploch použijte hrubost P120-150, pro nábytek P220-240.
Před aplikací nátěru pečlivě z povrchu odstraňte brusný prach (kartáčem nebo vysavačem).
Aplikace:
Přípravek naneste v tenké vrstvě pevným Osmo štětcem, Osmo podlahovým štětcem (220 mm) nebo
Osmo válečkem z mikrovlákna ve směru vláken dřeva a pečlivě rozetřete. Během schnutí zajistěte
dostatečné větrání. Poté naneste druhou vrstvu nátěru stejným způsobem. Při renovaci olejovaných /
voskovaných podlah zpravidla postačuje jeden nátěr na očištěnou a suchou plochu.
Výsledný svrchní nátěr závisí – kromě jiného – také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto
důvodu doporučujeme provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.
Čištění pracovního nářadí:
Pracovní nářadí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu aromátů).
Doba schnutí:
Přibližně 24 hodin (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších
teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí.
Upozornění:
Pomocí suchého válečku z mikrovlákna je možno do třiceti minut po provedení nátěru zahladit případné
stopy po štětci. OSMO Tvrdý voskový olej Barevný Natural chrání dřevo, aniž je vidět.
Na tmavých/načervenalých dřevech vytváří OSMO Tvrdý voskový olej Barevný Natural lehce bělavý
nádech. Doporučujeme provést zkušební nátěr.
Pozor! Na vnitřních plochách skříní a zásuvek naneste pomocí hadříku maximálně jednu vrstvu.
Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a
ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Obsahuje 2butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.
Pozor: Výrobkem nasáklou látku okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně
uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení). Zaschlý nátěr splňuje požadavky normy DIN 4102
třídu B2 (normálně hořlavý).
Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.
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