
 

 

Uviwax UV- ochrana 
Výjimečná UV ochrana pro interiér 
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Popis produktu:  

Bezbarvý nebo transparentní 
hedvábně matný nátěr na dřevo na 
bázi přírodních vosků pro použití v 
interiéru. Osmo Uviwax® UV-ochrana 
chrání lignin obsažený ve dřevě proti 
škodlivému UV záření. Přirozené 
žloutnutí dřeva je významně 
redukováno a přírodní světlé tóny 
dřeva zůstávají zachovány po dlouhou 
dobu. 

Výrobek Osmo Uviwax® UV-ochrana 
je odolný vůči vodě a nečistotám, 
odolný vůči otěru a vytváří na dotyk 
příjemný povrch. Mikroporézní, 
nepraská, neloupe se, netvoří šupinky. 
Po zaschnutí je nátěr neškodný pro 
lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu 
a slinám podle normy DIN 53160, 
vhodné i pro dětské hračky v souladu s 
požadavky EN 71.3) 

Doporučené použití:  

Osmo Uviwax® UV-ochrana je ideální 
jako jediný nátěr pro stěnové a stropní 
dřevěné obložení stejně jako pro 
skříně a dveře v interiéru. Je také 
vhodný jako ochrana řezných hran a 
otvorů, lišt, prken a dalších prvků ze 
dřeva ošetřeného průmyslově 
přípravkem Osmo Uviwax® UV-
ochrana. Je vhodný pro všechny druhy 
tuzemských dřev. 

 

Složení: 

Disperze polymerů obsahující vosky 
jako přídavné činidlo zajišťující UV 
ochranu. Rozpouštědlo: voda. Výrobek 
vyhovuje požadavkům 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, 



 

 

kategorie produktu A/e, max. obsah 
VOC 130 g/l, výrobek obsahuje max. 
90 g/l VOC). Podrobné informace jsou 
k dispozici na vyžádání. 

 

Fyzikální vlastnosti: 

specifická hmotnost: 1,05 – 1,15 g/cm3 

viskozita: 20 – 35 s (DIN EN ISO 
2431/3 mm), hustý 

hodnota pH: 8,1 – 8,9 

zápach:slabý, jemný; po zaschnutí bez 
zápachu 

teplota vzplanutí: neaplikuje se 

 

Skladovatelnost:  

Doba životnosti je 2 roky a více, je-li 
výrobek uchováván v těsně uzavřené 
plechovce na suchém místě při 
teplotách +5 až +35 °C. Chraňte před 
mrazem během přepravy i skladování. 

 

Příprava:  

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a 
nesmí být pokryt námrazou (vlhkost 
max. 18%, teplota při natírání 
minimálně +10 °C). Osmo Uviwax® 
UV-ochrana je připraven k přímému 
použití, prosím neřeďte. Dobře před 
použitím promíchejte. Staré barvy a 
laky zcela odstraňte. Při broušení 
používejte ochrannou masku proti 
prachu. Dřevo s vysokým obsahem 
pryskyřic (jako např. modřín) před 
aplikací nátěru odmastěte pomocí 
Osmo Čističe štětců. Osmo Uviwax® 
UV-ochrana se aplikuje v jediném 
nátěru výhradně na surové dřevo. 
Ošetřenou plochu je možno v případě 

potřeby přebrousit jemným smirkovým 
papírem. Při opakované aplikaci 
doporučujeme plochy ošetřené 
prostředkem Osmo Uviwax® UV-
Protection pouze očistit a znovu natřít.  

Výsledný svrchní nátěr závisí kromě 
jiného také na přirozených 
charakteristikách dřeva, z tohoto 
důvodu doporučujeme – zejména u 
neznámých povrchů - provedení 
zkušebního nátěru před vlastním 
použitím. 

 

Zpracování/Aplikace: 

Přípravek naneste v tenké vrstvě 
Osmo plochým štětcem po směru 
vláken na suchý a čistý dřevěný povrch 
a důkladně rozetřete nebo aplikujte 
nástřikem. Zajistěte dostatečné větrání 
a ponechte schnout po dobu 3 - 4 
hodin.  V případě potřeby přebruste 
jemným smirkovým papírem (P360). 
Po zaschnutí aplikujte v tenké vrstvě 
druhý nátěr a dobře rozetřete. V 
případě renovace postačuje aplikovat 
pouze jeden nátěr. 

 

Čištění pracovního nářadí:  

Pracovní nářadí ihned vyčistěte vodou 
a mýdlem. 

 

Vydatnost :  

1 litr postačí pro přibližně 16 m2 nátěru 
v jedné vrstvě. Vydatnost závisí 
významně na charakteru natíraného 
dřevěného povrchu – uvedené 
informace se vztahují k hladkému 
hoblovanému nebo řezanému dřevu, u 
ostatních povrchů může být vydatnost 
nižší. 



 

 

Doba schnutí:  

Přibližně 3 - 4 hod. (za běžných 
klimatických podmínek: 23°C/50% 
relativní vzdušná vlhkost). Při nižších 
teplotách a/nebo vyšší vzdušné 
vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí.  
Zajistěte dobré větrání. 

 

Upozornění:  

Osmo Uviwax® UV-ochrana se 
používá jako samostatný nátěr – 
prosím, nemíchejte nebo neřeďte 
jinými barvami. Jestliže  požadujete 
barevné tónování u povrchů, 
ošetřených výrobkem Osmo Uviwax® 
UV-ochrana, doporučujeme použití 
výhradně Osmo vosků pro obytné 
prostory. Přebruste jemným smirkovým 
papírem (P360). Po zaschnutí aplikujte 
v tenké vrstvě druhý nátěr a důkladně 
rozetřete. 

 

Bezpečnostní pokyny: 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Zabraňte styku s očima, kůží nebo 
oděvem. Nevdechujte mlhu/aerosoly. 
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po 
ruce obal nebo štítek výrobku. 
Používejte pouze venku nebo v dobře 
větraných prostorách. Při nevhodném 
skladování může dojít v uzavřených 
nádobách k lehkému vzrůstu tlaku – 
prosím, při otevírání nádob dbejte 
zvýšené opatrnosti. 

Na vyžádání je k dispozici 
bezpečnostní list. 

 

Odstraňování:  

Zbytky výrobku a znečištěné obaly 
odstraňujte v souladu s požadavky 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
místními předpisy - odevzdejte ve 
sběrnách nebezpečných odpadů nebo 
odstraňujte prostřednictvím 
oprávněných osob, spotřebitelé mohou 
výrobek odevzdat ve sběrných dvorech 
(doporučený kód dle Katalogu odpadů: 
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky 
neuvedené pod číslem 08 01 11). 
Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné 
a vyčištěné obaly. 

 

Barevné odstíny:  

7200  Bezbarvý hedvábně matný 

7266 Smrk – bílý transparentní 

 

 

Velikosti balení:   

0,75 l; 2,50 l 

 

Výše uvedené informace jsou 
poskytnuty v dobré víře a podle našich 
nejlepších znalostí, nepředstavují ale 
jakoukoliv záruku. 

Technický list sestavil na základě 
podkladů od výrobce OSMO HOLZ 
und COLOR GmbH importér pro ČR a 
SR :   

Fa. AU-MEX spol. s.r.o.  Poděbradská  
574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, 
www.au-mex.cz          
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