Informace o produktu: Vosk do vnitřních prostor
7394 bílý krycí

Osmo Vosk do vnitřních prostor
Krycí barevný odstín, hedvábně matný a odolný nátěr na dřevo
7394 Bílý krycí nátěr
Popis produktu: Barevný krycí hedvábně matný a odolný nátěr na dřevo voskového charakteru pro použití
ve vnitřních prostorách. vodoodpudivý, odolný vůči zašpinění, odolný vůči otěru, a dodává dřevu příjemný
pocit na dotyk.
Snadno aplikovatelný nátěr s konzistencí, nezanechávající kapky, bez nutnosti podkladového nátěru nebo
potřeby přebrušování – šetří čas a peníze. Mikroporézní, nepraská, neloupe se, netvoří šupinky. 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:
OSMO Vosk do vnitřních prostor krycí je vhodný pro ochranu a dekorativní zušlechtění dřeva v interiéru:
obklady stěn a stropů, lišty, nosníky stejně jako nábytek, dveře a dětské hračky. Je také vhodný jako
základní renovační nátěr pro dřevo, průmyslově ošetřené přípravkem Osmo „Klasik bílý“ a pro renovaci
starých profilovaných dřevěných stropů.
Složení: Na bázi polymerní disperze a vosků, oxidu titaničitého (bílý pigment), přídavných a
konzervačních látek. Rozpouštědlo: voda. 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/e, 130 g/l). Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.
Fyzikální vlastnosti:
specifická hmotnost:
viskozita:
zápach:
teplat vzplanutí:

1,10 – 1,25 g/cm3
> 70 s
(DIN EN ISO 2431 / 3 mm, hustý)
slabý, jemný; po zaschnutí bez zápachu
neaplikuje se

Skladování:
Doba životnosti je 2 roky a více, je-li výrobek uchováván při teplotách v rozmezí +5 až +35 °C v těsně
uzavřeném obalu na suchém místě. Při skladování a přepravě chraňte před mrazem.

Příprava:
Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (maximální vlhkost 18 %, teplota pro
natírání + 10 °C). OSMO Vosk do vnitřních prostor je připraven k přímému použití, prosím neřeďte. Před
aplikací důkladně promíchejte.
Před aplikací nátěru pečlivě očistěte staré mikroporézní nátěry, staré vrstvy barev a laků důkladně
odstraňte. Při broušení používejte ochrannou masku. Drobné praskliny, vrypy nebo dírky zatmelte Osmo
tmelem na dřevo.
Dřevo dříve ošetřené OSMO Voskem do vnitřních prostor je zpravidla třeba jen důkladně očistit a přetřít.
Výsledný nátěr závisí na vlastnostech dřeva, doporučujeme vždy provést zkušební nátěr.
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Aplikace:
Přípravek naneste v tenké vrstvě plochým Osmo štětcem AQUA nebo Osmo válečkem z mikrovlákna ve
směru vláken dřeva a pečlivě rozetřete. Nechte zaschnout po dobu 3 – 4 hodin. Před nanesením druhého
nátěru povrch v případě potřeby obruste smirkovým papírem (zrnitost P360). Po zaschnutí aplikujte
rovnoměrně a v tenké vrstvě druhý nátěr. Pro renovace obvykle postačuje jeden nátěr.
Čištění nářadí:
Okamžitě vyčistěte vodou a mýdlem.
Doba schnutí:
Přibližně 3 - 4 hod. (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších
teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí.
Vydatnost: 1 l přípravku Osmo Vosk do vnitřních prostor postačí při jednom nátěru na plochu 16 m2.
Vydatnost nátěru závisí ve velké míře na vlastnostech daného dřeva. Údaje se vztahují na hladné hoblované
/ broušené dřevo, v případě jiných povrchů se může spotřeba nátěrové hmoty lišit od uvedených údajů.
Upozornění: Jestliže je potřeba změnit barvu plochy ošetřené transparentním bezbarvým Osmo Voskem
pro obytné místnosti, doporučujeme použít výhradně barvy řady Osmo Park Lane.
Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte mlhu/aerosoly. 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.
Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.
Odstraňování: Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001
Sb. o odpadech a místními předpisy (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 080112 Jiné odpadní barvy a
laky neuvedené pod číslem 080111). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné obaly.
Odstíny:
7394 Bílý krycí
Balení:
0,75 l; 2,5 l
Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale
jakoukoliv záruku.
Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro
ČR a SR :
Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00

