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OdšeďOvač dreva gél

Osmo Odšeďovač dreva gél je vysoko účinný čistiaci gél,  
na očistenie zašednutého dreva vo vonkajších priesto-
roch. Odstraňuje šednutie  dreva, je hustej konzistencie 
a preto nesteká a nekvapká. dá sa ľahko rozotierať, aj na 
zvislých plochách, nesteká. gél pôsobí do hĺbky, koncen-
trát špeciálne vyvinutý na bezproblémové odstránenie 
zeleného povlaku / porastu na ošetrených aj neošetre-
ných povrchoch dreva. 

Fyzikálne a technické parametre
Oblasti použitia
Obzvlášť možno odporučiť na drevené paluby, terasy, 
drevené fasády, záhradný nábytok a obdobné plochy. Na 
exotických drevinách má vzhľadom k vysokej hustote 
dreva ďaleko vyššiu účinnosť ako u ihličnatých drevín. 

Obsiahnuté látky

Účinný gél obsahuje biologicky rozložiteľnú kyselinu oxálo-
vú (< 5 %). výrobok neobsahuje rozpúšťadlá, formaldehyd, 
zlúčeniny chlóru a amíny. 

Farebné Odtiene

6609 zelený 

Fyzikálne vlastnOsti

Špecifická hmotnosť: 0,99 – 1,05 g/cm3

Viskozita: > 70s dIN eN ISO 2431/3 mm
Zápach: slabý, mierny, po vysušení bez zápachu
pH hodnota pri 20 °C: neudaný
Balenie: 0,5 l; 2,50 l
Výdatnosť: 1 l prípravku postačí na cca 10 m2. Hodnota 
sa vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy 
môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti. 
Obsah VOC: eU limitná hodnota pre tento produkt 
– neobsahuje vOC.
Skladovanie: 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný v su chu 
a dobre uzavretý. Skladujte pri teplote +5 °C až +35 °C.

AplikAčné údAje
PríPrava POvrchu

Zo zošednutého dreva odstráňte hrubé znečistenie 
(očistite kefou), potom rovnomerne navlhčite vodou.

sPôsOby aPlikácie

Osmo Odstraňovač dreva gél je hotový priamo k natieranie, 
neriediť. gél naneste v smere kresby dreva. Po cca 20 – 60 
minútach pôsobenia ho očistite tvrdou kefou a opláchnite 
veľkým množstvom vody. Po cca 48 hodinách doby 
schnutia na opäť oživený povrch dreva k trvalej ochrane 
naneste náter Osmo (napr. Terasový špeciálny olej alebo 
Ochrannú olejovú lazúru). vopred je potrebné podklad 
preveriť (odporúčame skúšobnú aplikáciu na malej ploche).

Čistenie PracOvnéhO náradia

Okamžite po použití vodou a mydlom. 

dOba schnutia

Cca 24 – 48 hodín (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

Chráňte kovy a rastliny pred priamym kontaktom (zakryte 
okrasné a poľnohospodárske rastliny). 

Bezpečnostné opAtreniA 
A likvidáciA
bezpeČnostné OPatrenia

Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokož-
kou, očami a oblečením. Používajte len na dobre vetra-
nom priestore. ak je potrebné lekárske ošetrenie, majte 
k dispozícií obal alebo etiketu výrobku. 

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.
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Otváracie hodiny: 
Po – Pi: 8:00 – 16:30 
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