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TUŽIDLO PRE TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ExPRES

Osmo Tužidlo je špeciálne, číre, polyizokyanátové tužidlo 
pre Osmo Tvrdý voskový olej Expres pre urýchlenie doby 
schnutia. Pridaním tužidla sa zrýchli doba sušenia.

Fyzikálne a technické parametre 

Obsiahnuté látky

Alifatický polyizokyanát a 1-metoxypropylacetát.

Farebný odtieň

6632 číry 

Fyzikálne vlastnOsti

Špecifická hmotnosť: 1,15 g/cm3

Viskozita: 36 s DIN EN ISO 2431/4 mm
Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu
Bod vzplanutia: > 45 °C
Balenie: 0,15 l
Výdatnosť: Pridaním tužidla sa výdatnosť produktu 
nezmení.
Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt 
(Kat.A/i) 500 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 
170 g/l.
Skladovanie: 1 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný 
v suchu a dobre uzavretý. Zvyšný produkt / zmes sa 
nedá opäť uskladniť a použiť.

AplikAčné údAje

PríPrava POvrchu

Povrch musí byť pripravený presne podľa inštrukcií, ktoré 
sú uvedené v technickom liste pre Tvrdý voskový olej 
Expres. 

Pripravený povrch je ovplyvnený viacerými faktormi, vrá-
tane stavu dreva. Z tohto dôvodu doporučujeme skúšob-
nú aplikáciu.

sPôsOby aPlikácie

Pridajte tužidlo do Osmo Tvrdého voskového oleja Expres, 
priamo do plechovky (2,5 l) a dobre premiešajte. Obe 
zložky musia byť dôkladne premiešané. Ďalšie spraco-
vanie zodpovedá spracovaniu uvedenom v technickom 
liste Osmo Tvrdý voskový olej Expres. Pridaním tužidla sa 
zníži doba spracovania na 90 min. Prosím, nemiešajte viac 
materiálu, ako ho môžete s istotou spotrebovať len po 
dobu 60 min. Ak nepoužijete celé balenie, pridajte tužidlo 
k produktu v samostatnej plechovke. 

Čistenie pracovného náradia

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

DOba schnutia

Cca 1 – 2 hod. (pri normálnych klimatických podmienkach, 
23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplo-
tách a / alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba 
schnutia. Pri sušení vetrajte. 

POznámka

Doba spracovateľnosti produktu sa pridaním tužidla zníži 
na 90 min. Prosím, nemiešajte viac materiálu, ako ho mô-
žete s istotou spotrebovať len po dobu 60 min. 

Bezpečnostné opAtreniA 
A likvidáciA

výstražné upozornenie

VAROVANIE

Horľavá kvapalina a pary. Škodlivý pri vdýchnutí. Obsahuje 
izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu. Môže spôsobiť 
podráždenie dýchacích ciest.
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Bezpečnostné opatrenia

Uchovávajte mimo dosah detí. Pred použitím si prečítajte 
etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier / 
otvoreného ohňa / horúcich povrchov. Nefajčite. Zabráňte 
kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná 
lekárska pomoc, majte k dispozícií obal alebo etiketu 
výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore. PO 
ZASIAHNUTÍ POKOŽKY: umyte veľkým množstvom mydla 
a vody. PO VDÝCHNUTÍ: presuňte postihnutého na čerstvý 
vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu 
umožní pohodlné dýchanie.

Produkt obsahuje: 1,6-diizokyanát hexametylén ho-
mopolymér. 

Likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym 
nariadením. Číslo dopadu je 08 05 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.

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
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osmo@renojava.sk
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