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INTENZIVNÍ ČISTIČ
Vysoce účinný speciální čistič, 
ideální pro intenzivní čištění!

Popis výrobku:
Osmo Intenzivní čistič je vysoce účinný lehce al-
kalický speciální čistič pro odstraňování orga-
nických a anorganických nečistot ve vnitřních a 
venkovních prostorách. Ideální pro intenzivní čištění 
olejovaných a voskovaných dřevěných povrchů před 
vlastním ošetřením nátěrovými hmotami Osmo.

Oblast použití:
Osmo Intenzivní čistič je určen zejména na inten-
zivní čištění olejovaných a voskovaných dřevěných 
povrchů, například podlah, dřevěných teras a ná-
bytku.

Obsažené látky:
Alkalický základní čistič odpovidajici požadavkům 
nařizeni č. 648/2004 o detergentech: < 5 % kat-
iontovych povrchově aktivnich latek; neiontove 
povrchově aktivni latky, silikaty a pomocné látky.

Fyzikální Údaje:
Specifická váha: 1.05-1.10 g/cm³
Viskozita: 20 - 25s (3 mm, DIN 53211)
Zápach: slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí: není nutné
pH hodnota: 10,9 

Skladování:
2 roky a více, je-li originální výrobek uchován dobře 
uzavřený.

Zpracování:
Koncentrát nařeďte vodou v poměru 1:10 až 
1:20. Na ušpiněnou plochu naneste čistič, nech-
te špínu, ať se uvolní, a následně setřete čistou 
vodou. V každém případe vyzkoušejte vhodnost 
přípravku pro daný povrch. Pro strojní čištěni po-
dlah doporučujeme jednokotoučový kartáčový 
čistící stroj (např. Osmo FloorXcenter) s červenými 
nebo zelenými čistícími kotouči (pady). Poté pro 
odstraněni nečistot použijte Osmo vlhký mop nebo 
čistý bavlněný hadr, neuvolňující vlákna.

Čištění pracovního nářadí:
vodou.

Doba schnutí:
Nechte schnout přibližně 3-5 hodin (za normálních 
klimatických podmínek, 23 °C a 50 % relativní vlh-
kost vzduchu). V průběhu sušení zajistěte dobré 
větrání. Nižší teploty a/nebo vyšší vlhkost vzduchu 
mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

 30-100 m²/1 l

1 APLIKACE

8019 Bebarvý
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Vydatnost:
1 l postačí na 1 aplikaci ( dle stupně znečištění) pro 
30-100 m².

Upozornění:
Olejované a voskované povrchy se po použiti 
Osmo Intenzivního čističe ošetří odpovídající Osmo 
nátěrovou hmotou (např. Osmo Tvrdým voskovým 
olejem na dřevěné podlahy, Osmo Bangkirai ole-
jem pro dřevěné terasy atd.). Nepoužívat neředěné. 
Nepoužívejte pouze na části ploch. Na neznámých 
nátěrech může dojít ke změně barvy nebo struktu-
ry původního povrchu. Dřeva, s vysokým podílem 
obsažených látek (zvláště dub) se při kontaktu s 
neředěným Osmo Intenzivním čističem zbarví do 
tmava. I v případě ředěného čističe doporučujeme 
v každém případě vyzkoušet. Zabraňte zaschnu-
ti roztoku na čištěném povrchu. Není určeno k 
dennímu čištění.

Bezpečnostní pokyny:
Obsahuje  metakřemičitan disodný. Dráždí kůži. 
Způsobuje vážné poškození očí. Reakcí s kyseli-
nami se uvolňuje teplo. Nebezpečí vystřikování!  
Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zachá-
zení s chemikáliemi. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte 
ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ 
OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud 
je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplacho-
vání. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím 
vody. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce 
obal nebo štítek výrobku. Na vyžádání je k dispozici 
bezpečnostní list.

Nebezpečí

Odstranění obalu:
Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zá-
kona o odpadech (kód odpadu podle Katalogu 
odpadů: 07 06 01*). Prázdné nádoby odevzdejte ve 
sběrnách nebezpečných odpadů k recyklaci.

Odstíny:
8019 Bezbarvý

Velikosti balení:
1,0 l; 5,0 l

Výše uvedené informace jsou založeny na našich 
nejlepších znalostech a zkušenostech, nicméně 
nepředstavují žádnou záruku.
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