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ODSTRAŇOVAČ FARBY – GÉL

Osmo Odstraňovač farby – gél efektívne odstraňuje
terasové oleje a lazúry. Tento viskózny odstraňovač farieb
je určený na okamžité použitie. Následne je vhodné
povrch očistiť produktom Osmo Odšeďovač dreva – gél
a opäť natrieť Osmo olejovým náterom.

plochu a nechajte pôsobiť až 30 min. (nie dlhšie, ak to nie
je nutné!). V priebehu pôsobenia produktu plochu
udržujte vlhkú, napr. pomocou rozprašovača vody. Na
koniec plochu vyčistite kefou pod tečúcou vodou v smere
vlákien dreva. Po uschnutí zvážte, či je nutné proces
opakovať.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Nezmyté zvyšky Osmo Odstraňovač farby – gél môže mať
negatívny vplyv na kvalitu budúceho náteru. Dajte preto
pozor na dôkladné umytie plochy. Ak chcete povrch opäť
natrieť olejom, je nutné po uschnutí povrch zneutralizovať
produktom Osmo Odšeďovač dreva – gél.

Oblasti použitia
Odstraňuje staré terasové oleje a lazúra z drevených terás
a dreveného terasového nábytku. Ideálny pre odstraňovanie olejovej vrstvy z čiastočne zvetraných drevených terás,
aby ste dosiahli jednotný vzhľad bez olejového povlaku.

Čistenie pracovného náradia
Okamžite po použití vodou a mydlom.

Obsiahnuté látky
Účinný gél obsahuje vodu, xantánovú gumu, hydroxid
sodný a hydroxid draselný.

Farebné odtiene
6611 bezfarebný

Fyzikálne vlastnosti
Špecifická hmotnosť 1,05 g/cm3 (±0,05 g/cm3)
pH hodnota pri 20 °C 11,0 – 11,5
Balenie 0,5 l; 2,5 l; 5,0 l; 10,0 l
Výdatnosť 1 l prípravku postačí na cca 5 m2
Obsah VOC EU limitná hodnota pre tento produkt – neobsahuje VOC
Skladovanie 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný
v suchu a dobre uzavretý. Skladujte pri teplote 5 °C až
30 °C

Doba schnutia
Cca 48 hodín (pri normálnych klimatických podmienkach,
23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych
teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje
doba schnutia.

Upozornenie
Pri práci používajte rukavice a ochranné okuliare. Majte
k dispozícií vodu na umytie povrchu. Zabráňte kontaktu
gélu s okolím, napr. s hliníkom, zinkom, lakovanou
plochou a pod. Podklady, ktoré nemajú byť očistené
dôkladne pozakrývajte.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
A LIKVIDÁCIA
Výstražné a bezpečnostné opatrenia

APLIKAČNÉ ÚDAJE

VAROVANIE

Príprava povrchu
Drevo očistite od hrubých nečistôt (napr. metlou). Povrchy, ktoré nechcete očistiť starostlivo prikryte. Produkt
je priamo pripravený na použitie. Pred aplikáciou a aj
v priebehu dôkladne premiešajte.
Pred použitím vykonajte skúšobný náter.
Vhodnosť produktu, dobu pôsobenia a potrebné množstvo prípravku si zistíte skúškou na vzorke.

Spôsoby aplikácie
Produkt naneste štetcom alebo Osmo Terasovou kefou
v dostatočnom množstve – cca 200 ml/m2, na suchú

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu.
Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a oblečením. Používajte len na dobre vetranom priestore. Ak je potrebné lekárske ošetrenie, majte
k dispozícií obal alebo etiketu výrobku. Zabráňte vdychovaniu hmly/výparov/aerosólov. Po manipulácií si dôkladne
umyte ruky. Používajte ochranné rukavice/ochranné
okuliare. PO KONTAKTE S POKOŽKOU: dôkladne umyte
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veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: niekoľko
minút opatrne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné
šošovky, ak je to možné a pokračujte vo vyplachovaní.
Kontaminovaný odev vyzlečte a pred opätovným použitím
vyperte. Reaguje exotermicky s kyselinami (uvoľňuje sa
teplo). Nebezpečenstvo vystrieknutia. Pozor! Nepoužívajte
spoločne s inými produktami.

Likvidácia
Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym
nariadením. Číslo dopadu je 08 01 21. Recyklovať sa môžu
len obaly úplne vyprázdnené.
Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú
uvedené na základe praktických skúseností a testovaní.
Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia
alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA s.r.o.

Predajňa

Odborné informácie

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk

www.renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

www.osmocolor.sk
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