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TEKUTÝ REGENERAČNÝ VOSK 

Špeciálne určený na olejované a voskované drevené 
povrchy. Na občasné oživenie a údržbu drevených podláh 
ošetrených produktom Osmo Tvrdý voskový olej, rovnako 
tiež nábytku a ďalších olejovaných a voskovaných dreve-
ných plôch v interiéri. Ľahko sa nanáša a umožňuje rýchlu 
a ekonomicky výhodnú aplikáciu.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Oblasti použitia
Ideálny na oživenie/regeneráciu a údržbu všetkých 
drevených plôch ošetrených prípravkom Osmo Tvrdý 
voskový olej.

Obsiahnuté látky

Na báze syntetických a prírodných voskov (karnaubský a 
včelí vosk).

Farebné Odtiene

3015 bezfarebný

Fyzikálne vlastnOsti

Špecifická hmotnosť: 0,95 – 1,05 g/cm3

Viskozita: viskózny, krémový
Zápach: slabý, po zaschnutí bez zápachu
Ph: 8 – 9
Balenie: 1 l
Výdatnosť: 1 l pri aplikácií 1 vrstvy cca 44 m2.
Obsah VOC: Produkt nepodlieha VOC klasifikácii. 
Skladovanie: 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný 
v suchu a dobre uzavretý v rozmedzí teplôt 5 – 35 °C. 
Nesmie byť vystavený mrazu – ani počas dopravy.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PríPrava POvrchu

Drevený povrch musí byť pred aplikáciou bez prachu 
a suchý. Na dosiahnutie tohto stavu zvyčajne postačí 
prachovka, mop alebo vysávač. Pre ľahké čistenie 
a údržbu odporúčame Osmo Čistiacu sadu na podlahy 
(mop na prach, mop na vlhké zotretie z mikrovlákna 
a handričku z aktívnych vlákien). Na čistenie silne zašpine-

ných a vysoko namáhaných podláh napr. vo verejných 
priestoroch použite Osmo Sprej-mop z mikrovlákna 
a čistiaci prostriedok na báze zmesi vody a prípravku 
Osmo Wish Fix – čistiaci a ošetrujúci prípravok, potom 
vyleštite povrch do sucha.

sPôsOby aPlikácie

Pred použitím dobre pretrepte. Prvé čistenie drevených 
plôch vykonajte handrou, mopom alebo vysávačom ako 
obvykle. Plochy ošetrené prípravkom Osmo Tvrdý voskový 
olej by mali byť čistené vlhkou handrou (do vody pridajte 
čistiaci a ošetrujúci prípravok Osmo Wish Fix). Zotrite do 
sucha, aby ste zamedzili preniknutiu vlhkosti do škár. 

Pred použitím produktu Osmo Tekutý regeneračný vosk 
zrieďte v pomere 1 : 1 s čistou vodou (1 diel vody a 1 diel 
Osmo Tekutého regeneračného vosku). Zmes môže byť na 
podlahy jednoducho aplikovaná pomocou domáceho 
ručného rozprašovača. Pracujte po plochách 3 – 4 m2. Po 
nastriekaní môžete zmes rozotrieť vlhkým mopom alebo 
handrou. Uistite sa, že nepoužívate príliš veľa vody – 
podlaha musí byť len vlhká, nie mokrá, inak vzniká 
nebezpečenstvo nadmerného nanesenia prípravku.

Čistenie PracOvnéhO náradia

Vyčistite ihneď po použití mydlom a vodou.

dOba schnutia

Približne 30 – 40 minút (pri bežných klimatických pod-
mienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri 
nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa 
predlžuje doba schnutia. 

uPOzOrnenie

Pri pravidelnej aplikácii tvrdých voskov (karnaubového 
a kandelinového) dochádza k osvieženiu vzhľadu podlahy 
a zvýšeniu jej odolnosti voči zašpineniu a opotrebovaniu. 
Napriek tomu je aj tak nevyhnutné opakovane v priebehu 
rokov aplikovať na podlahu nevyhnutné olejové zložky, 
obsiahnuté v prípravku Osmo Tvrdý voskový olej. Prostrie-
dok používajte striedmo, inak sa môžu objaviť stopy 
používania na podlahe.

Pre vysoko zaťažené podlahy používajte na regeneráciu 
a oživenie vyčistenej podlahy prípravok Osmo Tvrdý 
voskový olej.



Strana 2 z 2 – TekuTý regeneračný voSk

TECHNICKÝ LIST | INTERIÉR

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.: <<telefon>>
<<email>>

www.osmocolor.sk aktualizované október 2020

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
A LIKVIDÁCIA

výstražné a bezpeČnostné OPatrenia

VAROVANIE

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne 
podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte 
kdispozícií obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo 
dosahu detí. Používajte ochranné okuliare/ochranu tváre. 
Po manipulácii sa dôkladne umyte. PO ZA SIAH NUTÍ OČÍ: 
Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak použí-
vate kontaktné šošovky aak je to možné, odstráňte ich. 
Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa objaví podráždenie 
pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/
starostlivosť. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším 
použitím vyperte.

Dodržujte všeobecné pravidlá bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s chemikáliami. Môže spôsobiť klzkosť 
podlahy, dávajte pozor pri chôdzi po ošetrených plochách.

Obaly, ktoré nepoužívate, uchovávajte tesne uzavreté. 
Nepoužívajte opakovane prázdne nádoby. Nevystavujte 
pôsobeniu mrazu počas prepravy.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú 
týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzdu-
chotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

likvidácia

Zvyšky výrobku a kompletne vyprázdnené obaly odstra-
ňujte prostredníctvom oprávnených osôb v súlade s 
platnými právnymi predpismi. Nevypúšťajte do kanalizá-
cie, alebo vodných tokov. Nemiešajte s domovým odpa-
dom. Kód odpadu: 20 01 30 – Detergenty neuvedené pod 
položkou 20 01 29.

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.


