Informace o produktu: Údržbový olej
Hloubková péče i běžná údržba

Údržbový/ ošetřující olej
Hloubková péče a běžná údržba
Popis produktu:
Osmo Údržbový olej zajišťuje hloubkovou péči i běžnou údržbu
olejovaných podlah. Zašlé a matné podlahy Osmo Údržbový olej oživí. Při
včasném použití Osmo Údržbového oleje (neošetřené dřevo nesmí být
vystaveno okolním vlivům) zabráníte pracnému broušení a nutnosti
provádět renovační nátěry.
Doporučené použití: Je určený pro všechny olejované dřevěné podlahy
jako jsou podlahy z masivního dřeva, masivní prkna, parkety, palubky,
OSB desky a korkové podlahy stejně jako pro schodiště a nábytek. Zvláště
doporučeno pro použití u silně namáhaných podlah (restaurace, muzea a
další typy silně namáhaných podlah). Pro tmavé typy tvrdého dřeva
s vysokým obsahem látek (jako jsou wenge, meranti, merbau apod.) doporučujeme použití Osmo Tvrdého
voskového oleje 2K nebo Osmo Čistého vosku.
Složení: Na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků (slunečnicový olej, sójový olej, bodlákový olej,
karnaubový a kandelinový vosk), parafínů, sikativ (sušidel) a přídavných látek zajišťujících vodoodpudivost.
Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Na výrobek se nevztahují požadavky na maximální
přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb.
v platném znění (příloha č. 7, část II).
Fyzikální vlastnosti:
specifická hmotnost:
viskozita:
zápach:
teplat vzplanutí:

0,85 – 0,95 g/cm3
40 – 60 s
(4 mm, DIN 53211)
slabý, jemný; po zaschnutí bez zápachu
> 60 °C (DIN 53213)

Skladování:
Doba životnosti je 5 let a více, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřené plechovce na suchém místě.
Výrobek může přemrznout.
Příprava:
Olejovaný dřevěný povrch musí být čistý, suchý, bez přítomnosti prachu. Povrch omyjte Osmo Intenzivním
čističem a důkladně opláchněte čistou vodou.
Aplikace:
OSMO Údržbový olej je připraven k přímému použití, před aplikací důkladně protřepejte. Přípravek naneste
v tenké vrstvě Osmo válečkem z mikrovlákna nebo stěrkou na suchý a čistý dřevěný povrch a rozleštěte
bílým leštícím kotoučem. Odstraňte nadbytečný materiál. Na malé plochy je možno přípravek nanést
bavlněným hadrem, neuvolňujícím vlákna. Nechte dobře zaschnout, zajistěte dostatečné odvětrávání.
Čištění pracovního nářadí: Pracovní nářadí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu benzenu).
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Doba schnutí:
Přibližně 3 - 4 hod. (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Zajistěte
dobré větrání. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí.
Upozornění:
Výsledek ošetření závisí na vlastnostech dřeva, doporučujeme provést zkušební nátěr. Je-li dřevo neošetřené
nebo již zašlé, je nezbytné povrch nejprve obrousit a ošetřit Osmo Tvrdým voskovým olejem.
Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Obsahuje 2-butanonoxim. Může vyvolat
alergickou reakci.
Pozor: Výrobkem nasáklý hadr okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené
kovové nádobě, hrozí nebezpečí samovznícení.
Zaschlý nátěr splňuje požadavky normy DIN 4102 třídu B2 (normálně hořlavý).
Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.
Balení:
1 l; 5 l
Vydatnost:
40 – 60 m2/l při jednom nátěru
Barevnost:
3079 Bezbarvý mat
3081 Bezbarvý hedvábný polomat
3098 Bezbarvý polomat protiskluzový (R9)

