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VoskoVá údržba a čistiaci prostriedok 

osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok je číry 
prípravok v spreji na báze vosku na regeneráciu a dreve-
ných plôch ošetrených osmo tvrdý voskový olej a vosko-
vaných drevených povrchov vo vnútorných priestoroch. 
pomocou primeranej starostlivosti ostávajú plochy po 
ošetrení odolné, nevytvára sa film.   

Fyzikálne a technické parametre

Oblasti použitia
osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok môžete 
použiť na drevo, korok, linoleum, pVc, syntetické povrchy, 
kamenný mramor a keramické dlaždice. Vosk odpudzuje 
nečistoty. odstráni silné nečistoty a škvrny. Na nezná-
mych povrchoch vykonajte skúšobnú aplikáciu.

Obsiahnuté látky

prírodné rastlinné vosky (karnaubský a kandelilový vosk), 
parafíny, alifatické uhľovodíky (> 30%).

Farebné Odtiene

3029 číry sprej

Fyzikálne vlastnOsti

Špecifická hmotnosť: 0,77 – 0.80 g/cm3

Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu
pH hodnota pri 20 °C: neudaná
Balenie: 400 ml sprej
Výdatnosť: Výdatnosť produktu závisí od absorpcie 
povrchu a stupni znečistenia povrchu. 1 l prípravku 
postačí na cca 80 – 100 m2.
Obsah VOC: eU limitná hodnota pre tento produkt 
– neobsahuje Voc.
Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný 
v suchu a dobre uzavretý.

AplikAčné údAje

PríPrava POvrchu

povrch musí byť bez nečistôt a bez prachu. doporučujeme 
použiť osmo optiset pre jednoduché čistenie a ošetrenie. 
silne znečistené a opotrebované podlahy najskôr vyčistite 
vodou s prípravkom osmo Wisch-Fix, pomocou mopu na 
vlhko. po uschnutí použite osmo vosková údržba a čistiaci 
prostriedok. 

sPôsOby aPlikácie

pred použitím dobre premiešajte. pri údržbe striekajte vo 
vzdialenosti 30 cm, rovnomerne rozotrite handričkou. ak 
chcete škvrny odstrániť, nastriekajte priamo na usadeni-
ny, uvoľnenú nečistotu zotrite handričkou.

Čistenie PracOvnéhO náradia

osmo čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

dOba schnutia

cca 30 – 40 minút (pri normálnych klimatických podmien-
kach, 23 °c a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). pri nízkych 
teplotách a / alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje 
doba schnutia. 

uPOzOrnenie

pomocou pravidelnej aplikácie sa dosiahne vyššia odol-
nosť voči škvrnám a opotrebovaniu. Je však nevyhnutné, 
aby sa v priebehu rokov znovu použili potrebné oleje 
a vosky (napr. osmo tvrdý voskový olej) na ošetrenie 
podlahy. 

Bezpečnostné opAtreniA 
A likvidáciA

výstražné uPOzOrnenia

NebeZpečeNstVO

extrémne horľavý aerosól. Nádoba pod tlakom: po 
zahriatí môže prasknúť. Nestriekajte do otvoreného ohňa 
alebo iného zdroja zapálenia. 

Uchovávajte mimo dosahu tepla / horúcich povrchov / 
iskier / otvoreného plameňa a inými zdrojmi zapálenia. 
Nefajčiť. Neprepichujte a ani nezapaľujte a to ani po 
použití. chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavuje tep-
lotám nad 50 °c. opakovaná expozícia môže spôsobiť 
vysušenie alebo popraskanie pokožky. 

bezpeČnostné OPatrenia

Uchovávajte mimo dosah detí. Nevdychujte pary /
aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a obleče-
ním. používajte len na dobre vetranom priestore. ak je 
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potrebné lekárske ošetrenie, majte k dispozícií obal alebo 
etiketu výrobku. Zamedzte styku s pokožkou a očami.  

Hnací plyn: propán-bután.

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 
uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. 
Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia 
alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.


