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Vosková údržba a čisticí prostředek 
Pro čištění a oživení dřeva v interiéru 
 

 

 

   

 

3029 Bezbarvý  3087 Bílý transparentní 

  

   
Informace o výrobku:  

Bezbarvý nebo transparentní ošetřující vosk pro občasné oživení dřevěných podlah ošetřených tvrdým voskovým 

olejem stejně jako nábytku a jiných olejovaných nebo voskovaných dřevěných povrchů v interiéru. Při přiměřené péči 

zůstávají plochy ošetřené přírodními, zdraví nepoškozujícími tvrdými vosky (karnaubový a kandelinový vosk). 

Ošetřené podlahy zůstanou odolné bez toho, aniž by se na nich tvořil film. 

 

Doporučené použití:  
Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek / Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek ve spreji  jsou ideální pro 

odstraňování odolných skvrn, jako jsou tuky nebo skvrny od krému na boty, a krásně oživí povrchy, ošetřené Osmo 

Tvrdým voskovým olejem. 

 

Složení:  

Výrobek na bázi přírodních rostlinných vosků (karnaubový a kandelinový vosk), parafínu, alifatických uhlovodíků (> 

30%).  Přesné informace o složení Vám budou zaslány na vyžádání. 

 

Fyzikální vlastnosti: 

specifická hmotnost:  0,77 – 0,8 g/cm3 

viskozita:   > 30 s  (DIN EN ISO 2431/3mm, hustý) 

zápach:   slabý, jemný; po zaschnutí bez zápachu 

teplat vzplanutí:  > 60 °C (DIN EN ISO 2719) 

 
Skladování:  

Trvanlivost 5 let a déle, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřených obalech na suchých místech. 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 prostý prachu a suchý. Pro tento účel postačuje prachovka, mop nebo vysavač. Doporučujeme 

použít výrobek Osmo OptiSet (prachovka, mop na mokro, utěrka z mikrovlánka) pro jednoduché čištění a ošetření. 

Silně opotřebované a znečištěné podlahy (např. ve veřejných prostorách) vyčistěte vodou s přídavkem Osmo Wisch-

Fix naším Osmo mopem za mokra a po zaschnutí umyjte ještě jednou přípravkem Osmo Vosková údržba a čisticí 

prostředek. 
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Zpracování: 

Ruční aplikace: 

Pro odstranění skvrn a intenzivní péči naneste přípravek Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek pomocí utěrky 

z mikrovlánka na čištěnou plochu (cca 2 čajové lžičky na m2). Pokud je to třeba u silně odolných skvrn, vydrhněte je 

pomocí naší utěrky nebo utěrky Scotchpad s naneseným přípravkem Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek. 

Strojní aplikace: 

Přípravek Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek aplikujte bílým leštícím kotoučem čistícího stroje (cca 2 čajové 

lžičky na m2). Přípravek Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek rovnoměrně rozetřete a zaleštěte do podlahy. Pokud 

při aplikaci stroj ponechává stopy, leštící kotouč otočte nebo vyměňte – pro porobnosti kontaktujte FloorXcenter. 

Požadujete-li vysoký lesk podlahy, vyleštěte navíc i suchou podlahu pomocí bílého leštícího kotouče. 

 

Čištění pracovního nářadí:  
Pracovní nářadí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu aromátů). 

 

Doba schnutí:  
Přibližně 30 – 40 minut (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nízkých 

teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje doba schnutí. Během schnutí zajistěte dostatečné větrání. 

 

Vydatnost:  

Vydatnost přípravku Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek / Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek ve spreji  

závisí významně na nasákavosti a stupni znečištění ošetřovaného povrchu. 1 litr přípravku postačí pro přibližně 80 - 

100 m2 plochy, 2 čajové lžičky na 1 m2. 

 

Pokyny:  

Při pravidelné aplikaci tvrdých vosků (karnaubový a kandelinový vosk) bude podlaha oživená a bude odolnější proti 

znečištění a otěru. Je nezbytné v průběhu let doplňovat olejový podíl v podlahách, ošetřených tvrdým voskovým olejem. 

Přípravek je třeba aplikovat pouze v tenké vrstvě, jinak budou na podlaze vidět stopy bot.  

Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek bílý transparentní používejte pouze na bílé povrchy. U silně zatěžovaných 

podlah (veřejné prostory) doporučujeme na plochy, ošetřené Osmo Voskovou údržbou a čisticím prostředkem, aplikovat 

ještě Osmo Tvrdý voskový olej. 

 

Bezpečnostní pokyny 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce 

obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.  

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. 

 

Odstraňování odpadů:  

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 11 Odpadní 

barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky).  Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné a 

vyčištěné obaly. 

 

Barevné odstíny: 

3029 Bezbarvý 

3087 Bílý transparentní 

 

Balení: 

Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek: 0,5 l; 1 l; 10 l 

Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek bílý transparentní: 1 l; 10 l 



 

Informace o produktu: Vosková údržba a čisticí prostředek  

 ( vnitřní použití ) 
 

 
 

Fa. AU-MEX s.r.o. Poděbradská 574/40,Praha 9 – Vysočany. Tel. 00420 283933452, email: info@osmo.cz    

Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek ve spreji: 400 ml rozprašovač (ne pro Osmo Vosková údržba a čisticí 

prostředek bílý transparentní) 

 

Verze 03/16 

 

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

záruku.  

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 :   

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

                                  

http://www.osmo.cz/

