Informace o produktu: Dekorační vosk Creativ
k zušlechtění dřeva do vnitřních prostor - bezbarvý

Dekorační vosk Creativ
Interiérový nátěr na dřevo
Na bázi přírodních olejů a vosků - porézní
Voděodolný a otěruvzdorný
První nátěr – transparentní, matný
Druhý nátěr – krycí, matný
Vysoká vydatnost!
Popis produktu: Průhledný nebo krycí nátěr na dřevo, výjimečně a dokonale spojující přednosti
přírodních olejů a vosků v jednom produktu.
Osmo Dekorační vosk je odolný vůči zašpinění, vodě, otěru a vytváří na dotyk příjemný povrch
dřeva. Struktura dřeva zůstává viditelná.
Jednoduchá aplikace – bez nezbytnosti podkladového nátěru nebo potřeby přebrušování mezi
jednotlivými nátěry – šetří čas a peníze.
Porézní nátěr, neodlupuje se, nepraská, netvoří šupinky. Odolný vůči vínu, pivu, kole, kávě, čaji,
ovocným šťávám, mléku a vodě, splňuje požadavky normy DIN 68861-1C. Nezanechává stopy po
vodě. Zaschlý nátěr je bezpečný pro lidi, zvířata i rostliny (odolnost vůči slinám a potu odpovídá
normě DIN 53160, vhodný pro dětské hračky v souladu s normou EN 71.3).
Doporučené použití: Obklady stěn, stropů, dveře, lišty, nosníky, vhodný také pro klížené dřevo,
dřevotřískové desky a MDF desky. Ideální jako barevně tónovaný základní nátěr pro dřevěné
podlahy a přetření ztmavlých dřevěných povrchů. Doporučeno zejména pro dětský nábytek a
hračky.
Barevné odstíny:
9 barevných odstínů
3172- hedvábí
3181 – křemen
3182 – písek
3183 – korál
3177 – bambus
3173 – fjord
3169 – černá
3188 - sníh
3186 – bílý mat

Složení: Na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků (slunečnicový olej, sojový olej, karnaubový
vosk, kandelinový vosk), parafínů, oxidů železa a organických pigmentů, oxidu titaničitého (bílý
pigment), sikativ (sušidel) a přídavných látek zajišťujících vodoodpudivost. Dearomatizovaný
lakový benzín (bez obsahu benzenu). 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, 400 g/l). Podrobné informace
týkající se složek jsou k dispozici na vyžádání.
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Skladování: Doba životnosti je 5 let a více, je-li výrobek v těsně uzavřené plechovce na suchém
místě. Pokud výrobek vlivem nízkých teplot zhoustne, je třeba ho pro znovunabytí původní
konzistence ponechat při pokojové teplotě po dobu 24-36 hodin před vlastní aplikací.
Příprava: Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryto námrazou (vlhkost max.
20%). Osmo Dekorační vosk je připraven k přímému použití, není třeba ho ředit. Dobře před
použitím promíchejte.
Důkladně očistěte staré mikroporézní nátěry a odstraňte staré barvy a laky. Při broušení používejte
ochrannou masku. Drobné praskliny, vrypy nebo dírky zatmelte Osmo Tmelem na dřevo.
Před aplikací nátěru pečlivě obruste hrubým smirkovým papírem, pro konečné broušení podlah
použijte zrnitost P120-150, pro nábytek P220-240. Před aplikací nátěru pečlivě z povrchu
odstraňte prach (vysáním, smetením). Je-li to možné, proveďte první nátěr dřevěných prvků ještě
před jejich vlastním smontováním.
Zpracování:
Průhledný barevně tónovaný nátěr (jeden nátěr): Přípravek naneste v tenké vrstvě
měkkým hadrem neuvolňujícím vlákna na suché a čisté dřevo a ihned rovnoměrně setřete.
Nechte zaschnout, zajistěte dobré odvětrávání.
Krycí barevný nátěr (dva nátěry): Přípravek naneste v tenké vrstvě pevným Osmo štětcem
nebo Osmo válečkem z mikrovlákna ve směru vláken dřeva a pečlivě rozetřete. Nechte
zaschnout, zajistěte dobré odvětrávání. Naneste druhý nátěr, opět v tenké vrstvě.
Upozornění pro bílé povrchy s použitím odstínů 3172 hedvábí,3188 sníh a 3186 bílý mat :
Pro mechanicky zatěžované dřevěné povrchy (např. podlahy) aplikujte maximálně jeden nátěr
dekoračním voskem. Po důkladném zaschnutí ošetřete povrch lehce bíle pigmentovaným Osmo
Tvrdým voskovým olejem barevným (3040 Bílý). Nedoporučujeme natírat podlahy bílými
krycími nátěry vzhledem k jejich velké choulostivosti.
Výsledný svrchní nátěr závisí – kromě jiného – také na přirozených charakteristikách dřeva,
z tohoto důvodu doporučujeme provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.
Upozornění pro povrchy s použitím ostatních odstínů:
Pro mechanicky zatěžované dřevěné povrchy (např. podlahy) aplikujte maximálně jeden nátěr
dekoračním voskem. Po důkladném zaschnutí ošetřete povrch jedním z Osmo Tvrdých voskových
olejů bezbarvých Original (3032, 3062 nebo 3065).
Čištění pracovního nářadí: Pracovní nářadí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu
benzenu).
Doba schnutí: Přibližně 12 hodin (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní
vzdušná vlhkost). Zajistěte dobré větrání. Při nízkých teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se
prodlužuje doba schnutí.
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Upozornění: Při nanesení příliš silné vrstvy a nedostatečném větrání dochází k prodloužení doby
schnutí a vzniku typického olejového zápachu. V případě ošetřování ploch s neznámými
vlastnostmi doporučujeme provést zkušební nátěr k ověření vhodnosti nátěru.
Pozor: Pro skříňové police a zásuvky proveďte maximálně jeden nátěr textilií v tenké vrstvě. Pro
tmavé typy tvrdého dřeva s vysokým obsahem látek, způsobujících odolnost dřeva (jako jsou
wenge, mahagon, merbau apod.) doporučujeme použít Osmo Čirý vosk. Doporučujeme provést
zkušební nátěr.
Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po
ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
Odstraňte obsah/obal se zbytky výrobku prostřednictvím oprávněných osob v souladu
s požadavky zákona o odpadech.
Pozor: Výrobkem nasáklou látku okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně
uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení). Zaschlý nátěr splňuje požadavky normy DIN
4102 třídu B2 (normálně hořlavý).
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
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