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Regenerační kapalný vosk   
 
 
Speciálně určeno pro olejované a voskované dřevěné povrchy 
 

                                                    
3015 bezbarvý 

 
Popis produktu:  
Osmo Regenerační kapalný vosk je speciálně vytvořen pro občasné oživení a údržbu 
dřevěných podlah, ošetřených přípravkem Osmo Tvrdý voskový olej, stejně jako nábytku 
a dalších interiérových olejovaných a voskovaných dřevěných ploch. Osmo Regenerační 
kapalný vosk oživuje dřevo, je snadno aplikovatelný a umožňuje rychlou a ekonomickou 
aplikaci. 
 
Doporučené použití:  
Osmo Regenerační kapalný vosk je ideální pro oživení a údržbu všech dřevěných ploch, 
ošetřených přípravkem Osmo Tvrdý voskový olej. 
 
Složení:  
Na bázi syntetických a přírodních vosků (karnaubový vosk, včelí vosk). Podrobné 
informace o složkách jsou k dispozici na vyžádání. 
 
Technické údaje: 
Specifická hmotnost…………………………………0,95 – 1,05 g/cm3 
Viskozita………………………………………………viskózní, krémovitý 
Zápach………………………………………………..slabý voskový, po zaschnutí bez 
zápachu 
pH…………..………………………………………….8,0 – 9,0 
 
Skladování:  
Doba použitelnosti je 2 roky a více, je-li plechovka uchována dobře uzavřená na suchém 
místě při teplotách v rozmezí 5°C – 35 °C. Nevystavujte během přepravy působení mrazu! 
 
Příprava: 
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Dřevěný povrch musí být před aplikací prostý prachu a suchý. Pro dosažení tohoto stavu 
obvykle postačí prachovka, mop nebo vysavač. Pro snadné čištění a údržbu 
doporučujeme, Osmo Čistící set pro podlahy (mop na prach, mop na vlhké setření 
z mikrovlákna a hadřík z aktivních vláken). 
Pro čištění silně zašpiněných a vysoce namáhaných podlah např. ve veřejných prostorách 
použijte Osmo Sprej- mop z mikrovlákna a čisticí prostředek na bázi směsi vody a 
přípravku Osmo Wisch Fix - čistící a pečující přípravek, poté vyleštěte do sucha. 
 
Pokyny pro použití:  
Před použitím dobře protřepejte. První čištění dřevěných ploch proveďte hadrem, mopem 
nebo vysavačem jako obvykle. Plochy, ošetřené přípravkem Osmo Tvrdý voskový olej  by 
měly být čištěny vlhkým hadrem (do vody přidejte přípravek Osmo Čistící a pečující 
přípravek Wisch Fix). Setřete do sucha, abyste zamezili proniknutí vlhkosti do spár. Před 
použitím Osmo Regenerační kapalný vosk nařeďte v poměru 1:1 s čistou vodou (1 díl vody 
a 1 díl Osmo Regeneračního kapalného vosku). Směs může být na podlahy snadno 
aplikována pomocí domácího ručního rozprašovače. 
Pracujte po plochách 3 – 4 m2. Po nastříkání můžete směs rozetřít vlhkých mopem nebo 
hadrem. Ujistěte se, že nepoužíváte příliš mnoho vody – podlaha musí být jenom vlhká, 
nikoliv mokrá, jinak existuje nebezpečí nadměrného nanesení přípravku. 
 
Čištění pracovního nářadí:  
Pracovní nářadí vyčistěte ihned po použití pomocí vody a mýdla. 
 
Doba schnutí:  
Přibližně 30 – 40 minut (za běžných klimatických podmínek: cca 24 °C / 50% relativní 
vzdušná vlhkost) Nižší teplota nebo vyšší vzdušná vlhkost způsobují prodloužení doby 
schnutí. 
 
Vydatnost: 
1 litr připraveného roztoku postačuje k ošetření cca 44 m2 při aplikaci v jedné vrstvě.  
 
Poznámka: 
Při pravidelné aplikaci tvrdých vosků (karnaubového a kandelinového) dochází k osvěžení 
vzhledu podlahy a ke zvýšení její odolnosti proti zašpinění a opotřebení. Nicméně i tak je 
absolutně nezbytné opakovaně v průběhu let aplikovat na podlahu nezbytné olejové 
složky, obsažené v přípravku Osmo Tvrdý voskový olej .Používejte pouze střídmě, jinak 
se mohou objevit stopy používání na podlaze. 
Pro vysoce zatížené podlahy používejte pro regeneraci a osvěžení vyčištěné podlahy 
přípravek Osmo Tvrdý voskový olej. 
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Bezpečnostní pokyny: 
 

 
 
   Varování 

 
 
Způsobuje vážné podráždění očí. 
Používejte ochranné brýle / obličejový štít. Po manipulaci se důkladně omyjte. Je-li nutná 
lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Dodržujte obecná pravidla 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chemikáliemi. 
Může způsobit kluzkost podlahy, dávejte pozor při chůzi po ošetřených plochách. 
MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ: Neotevřené obaly mohou být skladovány po dobu 
nejméně 24 měsíců. Obaly, které nepoužíváte, uchovávejte těsně uzavřené. Nepoužívejte 
opakovaně prázdné nádoby. Nevystavujte působení mrazu během přepravy. 
PRVNÍ POMOC: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a konzultujte 
případné účinky s lékařem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI 
STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. PŘI POŽITÍ: Okamžitě 
zajistěte lékařskou pomoc nebo ošetření. 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. 
 
Odstraňování: 
Zbytky výrobku a kompletně vyprázdněné obaly odstraňujte prostřednictvím oprávněných 
osob v souladu s platnými právními předpisy. Doporučený kód odpadu: 080111 – Odpadní 
barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Pouze zcela 
vyčištěné obaly je možno recyklovat. 
 
Barevnost: 3015 čirý 
 
Velikost obalů: 1 l 
 
Výše uvedené informace se zakládají na dostupných informacích, nepředstavují však 
jakékoliv záruky. 
Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete na našich 
www.osmo.cz 
Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH 
importér pro ČR a SR :   
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