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Intenzívny čIstIč drevených podláh 

osmo Intenzívny čistič drevených podláh je vysoko účinný 
ľahko alkalický špeciálny čistič, na odstraňovanie organic-
kých a anorganických nečistôt vo vnútorných a vonkajších 
priestoroch. Ideálny na intenzívne čistenie olejovaných 
a voskovaných drevených povrchov, ošetrených náterový-
mi hmotami osmo.

Fyzikálne a technické parametre

Oblasti pOužitia

na čistenie olejovaných alebo voskom ošetrených dreve-
ných podláh, ale aj na čistenie plastov, nerezovej ocele 
a iných vodotesných povrchov. 

Obsiahnuté látky

Alkalický čistiaci prostriedok, < 5 % katiónové tenzidy, 
neiónové tenzidy, kremičitany, silikáty, komplexotvorné 
plnivá a pomocné látky.

Farebné Odtiene

8019 číry

Fyzikálne vlastnOsti

Špecifická hmotnosť: 1,01 – 1,03 g/cm3

Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu
pH hodnota pri 20 °C: 10,9
Balenie: 1,0 l; 5,0 l 
Výdatnosť: 1 l na cca 30 – 100 m2/ 1 náter, výdatnosť 
produktu závisí od množstva špiny a škvŕn.
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 
+35 °c.

AplikAčné údAje

PríPrava POvrchu

odstráňte z povrchu voľné nečistoty. Koncentrát sa riadi 
vodou v pomere 1 : 10 až 1 : 20. skúšobná aplikácia je 
nevyhnutná.

sPôsOby aPlikácie

na zašpinenú plochu naneste čistič, nechajte špinu nech 
sa uvoľní, a následne zotrite čistou vodou. v každom 
prípade vyskúšajte vhodnosť prípravku pre daný povrch. 
pre strojové čistenie podláh odporúčame jednokotúčový 
čistiaci stroj (napr. osmo FloorXcenter) s červeným alebo 
zeleným čistiacim padom. pre odstránenie nečistôt použi-
te osmo vlhký mop alebo čistú bavlnenú handru, neu-
voľňujúcu vlákna. po uschnutí pretrite povrch vhodným 
náterom, napr. osmo tvrdý voskový olej.

Čistenie pracOvnéhO náradia

očistite vodou.

dOba schnutia

cca 3 – 4 hodiny (pri normálnych klimatických podmien-
kach, 23 °c a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). 

uPOzOrnenie

nepoužívajte nezriedený.

na neznámych náteroch môže dôjsť k zmene farby alebo 
štruktúry pôvodného povrchu. drevo s vysokým podielom 
obsiahnutých látok (zvlášť dub) sa pri kontakte s nerie-
deným osmo Intenzívnym čističom zafarbí na tmavo. Aj 
v prípade riedeného čističa odporúčame v každom prí-
pade vyskúšať. zabráňte zaschnutiu roztoku na čistenom 
povrchu. nie je určený k dennému čisteniu.  

Bezpečnostné opAtreniA 
A likvidáciA

výstražné upOzOrnenia

pozor

dráždivý pre oči a pokožku.

bezpeČnOstné Opatrenia

Uchovávajte mimo dosah detí. nevdychujte pary /aerosó-
ly. zamedzte styku s pokožkou a očami. po zAsIAhnUtí 
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OČÍ: Okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadaj-
te lekársku pomoc. Používajte vhodný ochranný odev, 
ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranu 
tváre. PO POŽITÍ: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc 
a ukážte tento obal alebo označenie. Reaguje s kyselina-
mi za vzniku tepla! Nebezpečie vystriekavania! Dodržujte 
bezpečnostné opatrenia pri práci s chemikáliami. 

Likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym 
nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu 
len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvede-
né na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky 
alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidá-
cie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

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

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

Odborné informácie

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