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TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ – OPRAVNÁ 
A ÚDRŽBOVÁ PASTA

Ideálna pre starostlivosť a skrášlenie plôch ošetrených 
Tvrdým voskovým olejom. Pasta je bezfarebná, vytvorená 
na báze prírodných olejov a voskov. Jednoduchá aplikácia, 
bez základového náteru a následného brúsenia šetrí čas 
aj peniaze. Je odolná voči vínu, pivu, kolovým nápojom, 
káve, čaju. Uschnutá pasta je neškodná pre ľudí, zvieratá 
a rastliny. Je vhodná aj na detské hračky.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Oblasti pOužitia

Pasta je ideálna na opravu drobných poškodení pre všetky 
drevené povrchy, ktoré sú ošetrené Tvrdým voskovým 
olejom, napr. nábytok, pracovné plochy, police a pod. 
z masívneho dreva v interiéri. Je vhodná aj na podlahy 
a schody z masívneho dreva, OSB dosky, korkové podlahy 
a pod.

Obsiahnuté látky

Na báze prírodných olejov (slnečnicový, sójový a bodliako-
vý) a voskov (karnaubský a kandelinový), parafínov, sikatív 
(sušidiel) a látok odpudzujúcich vodu. Obsahuje dearoma-
tizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

Farebné Odtiene

3080 bezfarebný

Fyzikálne vlastnOsti

Špecifická hmotnosť 0,88 – 0,95 g/cm3

Viskozita pasta
Zápach slabý, mierny, po vyschnutí je bez zápachu
Bod vzplanutia ≥ 60 °C
Balenie 75 g tuba 
Výdatnosť 75 g tuba je na cca 2 – 3 m2 dreva
Obsah VOC EU limitná hodnota pre tento produkt – 
neobsahuje VOC
Skladovanie 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný 
v suchu a dobre uzavretý. Skladujte pri teplote +5 °C až 
+35 °C

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PríPrava POvrchu

Podklad musí byť únosný, čistý a suchý. Stačí očistenie 
handričkou. Silno znečistené povrchy očistite Osmo Čis-
tičom v spreji 8019 a po uschnutí vytrite. Drobné trhliny, 
väčšie škáry alebo otvory podľa potreby obrúste alebo 
zatmelte, napr. Osmo Tmelom na drevo.

sPôsOby aPlikácie

Handričkou s hladkým povrchom naneste tenkú vrstvu 
v smere vlákien dreva. Nechajte schnúť 8 – 10 hod. pri 
dostatočnom vetraní. Podľa potreby opakujte 2 – 3 krát.

Čistenie pracOvnéhO náradia

Ihneď po použití vyčistite vodou a mydlom.

dOba schnutia

Cca 8 – 10 hod. (pri normálnych klimatických podmien-
kach, 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych 
teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje 
doba schnutia.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
A LIKVIDÁCIA

bezpeČnOstné Opatrenia

Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s očami, 
pokožkou alebo odevom. Ak je nutná lekárska pomoc, 
majte k dispozícií obal alebo etiketu výrobku. Používajte 
len v dobre vetranom priestore. 

POZOR Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto 
výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej 
nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). 

Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám trie-
dy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je 
k dispozícií na vyžiadanie.
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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.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk aktualizované máj 2018

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.


