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Reparačná pasta na drevo

Osmo Reparačná pasta na drevo je určená na opravy
malých trhlín a škár v dreve. Pasta rýchlo usýcha. Po
dôkladnom uschnutí a prebrúsení je možné ju pretierať
Osmo nátermi.

Fyzikálne a technické parametre
Oblasti použitia
Osmo Reparačná pasta na drevo je vhodná pre vytmelenie malých trhlín a škár v dreve v interiéroch. Doporučujeme z dôvodu rôznorodosti drevín a materiálov z dreva
vykonať skúšobnú opravu. Pri použití vo vonkajších
priestoroch môže napúčanie a zmršťovanie dreva spôsobiť vypadnutie reparačnej pasty.

Obsiahnuté látky
Disperzia akrylátu, pigmenty oxidu titaničitého a oxidu
železitého, rozpúšťadlo – voda.

Príprava povrchu
Podklad musí byť únosný, čistý a suchý (max. vlhkosť
dreva18 %) a bez látok s oddeľujúcim účinkom (olej, tuk,
vosk). Staré nátery musia byť obrúsené až na surové
(svetlé) drevo.
Aplikovať len na povrch dreva, ktorý nie je vystavený
mrazu a spracovať pri teplotách nad 10°C. Odporúčame
v každom prípade previesť skúšobný náter!

Spôsoby aplikácie
Osmo Pasta na drevo je pripravená priamo na použitie.
Neriediť. Naniesť stierkou, ak je potrebná vrstva hrubšia
ako 1 mm neniesť niekoľkokrát v tenkej vrstve.
Odporúčame: Pastu na drevo nechať pred nánosom farby
dôkladne uschnúť a povrch ľahko prebrúsiť (P 220).

Čistenie pracovného náradia

Farebné odtiene

Ihneď po použití vyčistite vodou a mydlom.

7300 biely
7301 buk

Doba schnutia

7302 smrek/borovica

Cca 1 – 2 hodiny (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych
teplotách a / alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje
doba schnutia.

7303 mahagón
7304 dub

Fyzikálne vlastnosti
Špecifická hmotnosť:

Aplikačné údaje

1,5 – 1,9 g/cm3

Viskozita: pastovitá
Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu
Bod vzplanutia: neudaný

Bezpečnostné opatrenia
a likvidácia
Bezpečnostné opatrenia

Balenie: 100 g tuba
Výdatnosť: Neudaná. Výdatnosť závisí od veľkosti
a počtu prasklín.
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.

Uchovávajte mimo dosah detí. Neplniť do nádob určených
na jedlo, pitie alebo na potraviny. Uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od potravín, nápojov a krmív. Nesmie
preniknúť do odpadových vôd alebo do zeminy. Zabráňte
úniku do kanalizácie. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Okamžite
umyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Strana 1 z 2 – Reparačná pasta na drevo

TECHNICKÝ LIST | INTERIÉR
Likvidácia
Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym
nariadením. Číslo dopadu je 08 01 02. 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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