
 

 

Informace o produktu: Tvrdý voskový olej Pure 
bez rozpouštědel* 

ke zušlechtění dřeva do vnitřních prostor - bezbarvý – polomatný č. 5125 

  

Popis výrobku  
Osmo Tvrdý voskový olej Pure je vysoce kvalitní materiál k povrchové úpravě parket pro 
profesionální kladeče parket, bez obsahu rozpouštědel, vhodný pro všechny dřevěné podlahy 
(prkna z masivního dřeva, selská prkna a palubkové podlahy) podle DIN 18356.  
 
Materiál se snadnou údržbou se vyznačuje zvláštní tvrdostí povrchu a odolností proti ošlapání. 
Odpuzuje vodu a je nenáchylný k zašpinění. Skvrny lze odstranit snadno a beze stop. 
Dodatečnou úpravu jednotlivých silně zatěžovaných a poškozených míst bez znatelných okrajů 
lze provést pouze jednoduchým očištěním a přetřením. Žádné celoplošné obrušování a 
přepracování celé plochy.  
 
Osmo Tvrdý voskový olej Pure je vyroben na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků. Má 
otevřené póry, neodprýskává, nepraská a neodlupuje se. Proto se zvláště hodí k použití ve 
vlhkých prostorách jako kuchyň a koupelna.  
Povrch je odolný vůči vínu, pivu, cola nápojům, kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku, vodě atd. 
podle DIN EN 12720 (dříve 68861-1C).  
 
Dva nánosy stačí (žádný základní nátěr). U přírodního produktu dřevo se zvýrazní struktura a 
kresba žilek dřeva. Polomatný stupeň lesku povrchu lze zintenzivnit vyleštěním. 
Podlaha s úpravou Osmo Tvrdým voskovým olejem Pure je s přibývajícím věkem stále krásnější. 
  
Na bázi přírodního oleje - vosku 

Osmo Tvrdý voskový olej Pure je založen na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků. Přírodní 
oleje a vosky pronikají hluboko do dřeva. Uchovají ho zdravé a  elastické a nenechají ho 
vyschnout. Dřevo může dýchat. Vlhkost může unikat. Bobtnání a smršťování dřeva je omezeno. 

 

Zdraví a životní prostředí  

Osmo Tvrdý voskový olej Pure neobsahuje ani biocidní látky ani konzervační prostředky. Nátěr je 
po uschnutí nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny (odpovídá DIN 53160 (stálobarevnost v potu a 
při naslinění) a rovněž EURO normě EN 71.3 (vhodný pro dětské hračky).  
Princip Osmo, vyrábět a dodávat pouze takové výrobky, které jsou podle posledních poznatků 
zdravotně nezávadné a nejsou nebezpečné při výrobě ani použití, vedl k certifikaci dle DIN EN 
ISO 9001 (systém jakosti) a DIN EN ISO 14001 (systém ochrany životního prostředí). 
 
Oblasti použití 
Dřevěné podlahy ve vnitřních prostorách.  
Pro tvrdé dřevo jako wengé, meranti, merbau, jatoba atd. je třeba upřednostnit úpravu Osmo 
Čistým voskem (provést zkušební nános!). Do vlhkých prostor jako koupelna a kuchyně se velmi 
doporučuje. 

 

Barevný odstín: 

 č. 5125  bezbarvý 
 

Počet nánosů: 2-3 (žádný základní nátěr), renovace zpravidla 1 nános 
 
Vydatnost: 1 l = cca 30-40 m² při dvou nánosech 

 
Velikosti balení: 1 litrový kanystr, větší balení k dostání na vyžádání 
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Koroze 
V prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu se doporučuje použití pozinkovaných, nerezavějících 
hřebíků a šroubů. 
 
Příprava  
Povrch dřeva musí být čistý a suchý (max. 10% vlhkost dřeva). Aplikujte pouze na dřevo, které 
není vystaveno mrazu. Malé trhliny nebo otvory v povrchu dřeva opravte Osmo Pastou na dřevo. 
Staré nátěry s otevřenými póry důkladně očistěte. Nánosy laků odstraňte (s odstraňovačem 
Osmo Odstraňovač starých nátěrů  č.6000  nebo obroušením). Povrch podle potřeby dobruste 
jemným brusným papírem (zrnitost P 120-150), prach důkladně odstraňte.  
Pro dřevo ve vlhkých prostorách náchylné k modrání (např. borovice) doporučujeme předem 
provést nátěr pokud možno ze všech stran naším impregnačním voskem na dřevo bez obsahu 
biocidů Holz Protektor č. 4006. 
 
Slučitelnost 
Osmo Tvrdým voskovým olejem Pure lze přepracovat Osmo Dekorační vosk a Tvrdý voskový 
olej barevný. 
 

 
Zpracování 
Osmo Tvrdý voskový olej Pure je hotový přímo k použití. Prosím neředit. Před použitím dobře 
protřepat. První nános aplikujte velmi tence stěrkou.  
Po cca jedné hodině za dobrého větrání proveďte stejným způsobem druhý nános a egalizujte 
jedno- nebo vícekotoučovým strojem s bílým padem nebo kartáči.  
 
Upozornění: Pokud zanechává jednokotoučový stroj na základě příliš velkého množství materiálu 
šmouhy, doporučujeme pad otočit, vyčistit nebo vyměnit. Kartáče lze očistit na starém koberci. 
 
Přes noc nechat schnout minimálně 8-10 hodin. Zajistit dobré větrání.  
 

V silně zatěžovaných oblastech případně nanést třetí nános (jako druhý nános). 
 
Na povrchu by měla po důkladném uschnutí provedena počáteční údržba Osmo Voskovou 
údržbou a čistícím prostředkem. Povrch lze přeleštit leštícím kartáčem nebo běžným leštícím 
strojem a zvýšit tím stupeň lesku (na menší plochy stačí Osmo ruční poliš).  
Poznámka: Pro tmavé a na obsažené látky bohaté dřevo s velmi otevřenými póry (jako meranti, 
wenge a merbau) je třeba upřednostnit úpravu Osmo Čistým voskem. (Provést zkušební 
aplikaci).  
  
Čištění pracovního nářadí:  
Osmo Čističem štětců (neobsahuje benzol) nebo terpentýnovou náhražkou. 
 
Doba schnutí:  

Po druhém nánosu cca 8-10 hod., suché tak, že neulpívá prach za cca 6 hod.  

Zajistit dobré větrání (Osmo nátěry schnou oxidací a potřebují proto ke schnutí přívod vzduchu).  

 

Skladovatelnost 

5 let a déle trvanlivý, pokud bude výrobek skladován v suchu a dobře uzavřený. Pokud zhoustne 
mrazem, před použitím skladovat 24-36 hodin při pokojové teplotě. 
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Údržba 

Na normální údržbu podlahy stačí prachovka, mop, vysavač nebo – velmi praktické – elektrický 
sací leštič parket. Podlahu lze bez problémů stírat na vlhko (voda s přidáním Osmo Wisch-Fixu), 
poté setřít do sucha. 

Obzvláště odolné skvrny lze snadno odstranit Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem 
/sprejem: Nanést v tenké vrstvě na hadřík (příp. Osmo leštící pad = extra jemná ocelová vlna, u 
dubu použít Scotchpad) a odstranit stíráním. Nečistoty odstranit suchým hadříkem. Po uschnutí 
lehce přeleštit. Osmo Vosková péče a čistící prostředek /sprej čistí a regeneruje zároveň. 

Pro příležitostnou renovaci provést dodatečnou úpravu očištěné plochy Osmo Polyx® Pure-
Tvrdým voskovým olejem. Renovaci lze také provést bez znatelných okrajů pouze na některých 
místech, např. na obzvláště zatěžovaných místech. 
  

Renovace celé plochy  

Na důkladně očištěný a suchý povrch jednou aplikovat Osmo Polyx® Profi-Tvrdý voskový olej 
nebo Osmo Tvrdý voskový olej Original 3032, nechat důkladně uschnout a příp. přeleštit. Není 
třeba obrousit celou plochu. Tedy nevzniká prach z obrušování, který ohrožuje zdraví! 

 

Složení * bez obsahu rozpouštědel a vody  

(pevné částice cca 99 % podle DIN EN ISO 3251) 

Báze: přírodní rostlinné oleje a vosky (slunečnicový olej, sójový olej, olej z bodláku, vosk 
Carnauba a Candelilla, parafíny) 

Aditiva: sikativa (sušidla) a vodu  odpuzující aditiva 

tailní kompletní deklarace na vyžádání..  

 
Fyzikální vlastnosti:  
Specifická hmotnost (hustota): 0,95 g/cm³ podle DIN 51757 
Viskozita: hustá/ jako smetana 
Zápach: slabý/mírný (podle rostlinného oleje), po uschnutí bez zápachu 
Bod vzplanutí: > 100°C podle DIN 53213 
 
Bezpečnostní pokyny:  
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. Při požití okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu výrobku. Používejte pouze v dobře 
větraných prostorách. Obsahuje 2-butanonoxim a kobaltkarboxylát. Může vyvolat alergickou 
reakci.  
Pozor: Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovávejte ve 
vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení).  
Chování za požáru odpovídá požadavkům DIN 4102 (Chování stavebních materiálů a dílů za 
požáru) třída B2 (normálně hořlavý).  
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání pro profesionální uživatele.  
 
Likvidace 
K recyklaci dávat pouze obaly vyprázdněné od zbytků. Zbytky výrobku je třeba zlikvidovat podle 
místních úředních předpisů (AVV): 07 06 99. GISCODE: Ö10. 
Výše uvedené informace byly poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky 
(stav: 02/2010) 
 
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 


