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NÁBYTKOVÝ VOSK 5910

Osmo Nábytkový vosk je bezfarebný finálny náter na 
interiérový drevený nábytok, bez zápachu pre profesionál-
nych používateľov. Vytvára matný alebo hodvábne lesklý 
konečný povrch v závislosti od spôsobu aplikácie.

Osmo Nábytkový vosk určený špeciálne pre zásuvky vyhla-
dzuje ošetrený povrch. V porovnaní s bežnými finálnymi 
nátermi vytvára rovnomernejšie zafarbenie a harmonic-
kejší vzhľad.  Jednoduchá aplikácia, bez potreby podklado-
vého náteru – šetrí čas a peniaze. 

Suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny pod-
ľa DIN 53 160. Náter je vhodný na detské hračky EN 71.3.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

oblasti použitia

Ideálna ochrana dreveného nábytku v interiéri – je určený 
prevažne na zásuvky. Na silne namáhané plochy ako sú 
dosky stolov alebo kuchynské pracovné dosky odporúča-
me použiť Osmo Top Olej 3058 alebo Osmo Tvrdý voskový 
olej originál 3032/3062. 

Obsiahnuté látky

Na báze modifikovaných polymérov, voskov, bezolovna-
tých sikatív (sušidiel) a vodu odpudzujúcich aditív.  Obsa-
huje dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzé-
nu). 

Na produkt sa nevzťahujú žiadne požiadavky na maximál-
ne hodnoty podľa vyhlášky MŽP SR 410/2012 Z.z. (Vyhláš-
ka, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o ovzduší)

Farebné Odtiene

5910 bezfarebný, hodvábne lesklý

Fyzikálne vlastnOsti

Špecifická hmotnosť 1,00 – 1,05 g/cm3

Viskozita 50 – 70 s. (DIN EN ISO 2431/4)
Zápach slabý, mierny, po vyschnutí je bez zápachu
Bod vzplanutia 34 °C (DIN EN ISO 3679:2015-6, B)
Balenie 2,5 l, 10 l
Výdatnosť 1 l pri 1 nátere na cca 35 – 50 m2, v závis-
losti od stavu dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, 
obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo 
výdatnosti.
Obsah VOC EU limitná hodnota pre tento produkt: 
neuplatňuje sa.

Skladovanie 1 rok a viac, ak je výrobok skladovaný 
v suchu a dobre uzavretý. Ak vplyvom mrazu zhustne, je 
potrebné na znovunadobudnutie pôvodnej konzistencie 
ponechať ho pri izbovej teplote 24 – 36 hod. 

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PríPrava POvrchu

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť vystavený 
mrazu (max. vlhkosť dreva 18 %). Osmo Nábytkový vosk je 
pripravený ihneď k použitiu, nerieďte. Dobre premiešajte. 

Staré lakové nátery a farby je nutné odstrániť. Malé trhli-
ny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplniť tmelom. Pri 
brúsení používajte masku proti prachu. Drevený povrch 
dôkladne obrúste, najskôr hrubým brúsnym papierom, na 
finálne obrúsenie, použite papier P180 – P240. Pred apli-
káciou oleja odstráňte z povrchu zametaním a vysávaním 
prach z brúsenia.

Výsledok je ovplyvnený viacerými faktormi, napr. stavom 
a textúrou dreva. Z tohto dôvodu odporúčame skúšobnú 
aplikáciu.

sPôsOby aPlikácie

Osmo Nábytkový vosk je určený špeciálne na zásuvky 
a môže byť nanášaný tkaninou, štetcom, valčekom alebo 
nástrekom. Naneste rovnomerne v smere vlákien dreva 
tkaninou, nepúšťajúcu vlákna alebo Osmo plochým štet-
com alebo Osmo valčekom z mikrovlákna. 

Aplikácia v jednej vrstve (doporučené na zvislé povrchy): 
aplikujte v tenkej vrstve štetcom, valčekom alebo strieka-
cou pištoľou približne 20 g/m2 a odstráňte všetok preby-
točný materiál textíliou, nepúšťajúcou vlákna alebo bielym 
leštiacim kotúčom tak, aby bol dosiahnutý homogénny 
vzhľad povrchovej vrstvy. 

Nechajte schnúť približne 16 hodín pri bežnej teplote ale-
bo 2 hodiny pri teplote 50 °C, vždy zaistite dobré odvetrá-
vanie.

Aplikácia v dvoch vrstvách (doporučené na vodorovné 
povrchy):

Prvá vrstva: aplikujte striekacou pištoľou, RP technológiou 
alebo Airless/Airmix technológiou, približne 30 g/m2. 
Nechajte schnúť a zaistite dobré odvetrávanie. Ak je to 
potrebné pre dosiahnutie požadovanej hladkosti povrchu, 
vykonajte pred druhým náterom jemné prebrúsenie brús-
nym papierom so zrnitosťou P220.
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Druhá vrstva: aplikujte striekacou pištoľou, RP technoló-

giou alebo Airless/Airmix technológiou približne 30 g/m2.

Nechajte schnúť, zaistite dobré odvetrávanie.

Prvý náter je tiež možné vykonať štetcom alebo valčekom 
s intenzitou 20 g/m2. Pre dosiahnutie homogénneho 
vzhľadu, odstráňte ihneď prebytočný materiál pomocou 
tkaniny, ktorá neuvoľňuje vlákna.

Doba schnutia

Jednovrstvový náter (bežné klimatické podmienky: 
23 °C/50 % relatívna vzdušná vlhkosť)

Protiprašný: 4 – 5 hodín alebo 2 hod. v sušiacej peci pri 
50 °C.
Na manipuláciu: po cca 16 hodinách alebo po 6 – 8 
hodínách v odvetrávanej sušiacej peci pri 50 °C. 

Nižšia teplota alebo vyššia vzdušná vlhkosť spôsobujú 
predĺženie doby schnutia.

Dvojvrstvový náter (bežné klimatické podmienky: 
23 °C/50 % relatívna vzdušná vlhkosť)

Protiprašný: 4 – 5 hodín alebo po 2 hod. v odvetráva-

nej sušiacej peci pri 50 °C. 
Možno obrúsiť po 8 – 10 hod. alebo po 4 – 5 hod. v od-

vetrávanej sušiacej peci pri 50 °C.
Na manipuláciu: po cca 16 hod. alebo po 6 – 8 hod. 
v odvetrávanej sušiacej peci pri 50 °C.

Nižšia teplota alebo vyššia vzdušná vlhkosť spôsobujú 
predĺženie doby schnutia.

Prosím, uistite sa pred zabalením výrobku do fólie alebo 
papiera, ako ochranou pred poškodením počas sklado-

vania a prepravy, že natretý povrch je úplne vytvrdený. 
Odporúčame otestovanie vo výrobe.

Čistenie pracovného náradia Pracovné náradie vyčisti-
te pomocou Osmo Priemyselného čističa 8014. 

upozornenie

Osmo Nábytkový vosk, zosilňuje prirodzený farebný od-

tieň dreva (trvalo mokrý efekt). Nanesenie veľmi silnej vrs-

tvy a zlé vetranie predlžuje dobu schnutia. Je odporúčané 
vykonať skúšobný náter. Nie je odporúčaný na namáhané 
povrchy z hľadiska oteru, ako sú stolové dosky, kuchynské 
pracovné dosky alebo podlahy. Drevený povrch, ošetrený 
Osmo nábytkovým voskom je ľahko udržiavateľný – hrubé 
nečistoty možno zamiesť metličkou.

Na čistenie použite Osmo Čistič sprej interiér 8026 – strie-

kajte priamo na ošetrený povrch a potom zotrite bavlne-

nou utierkou, nepúšťajúcou vlákna. Na osvieženie po-

vrchu použite Osmo Voskovú údržbu 3029, ktorú aplikujte 
v tenkej vrstve podľa návodu na plechovke. Akrylové tmely 
nevykazujú dobrú priľnavosť k zoschnutým povrchom, 
ošetreným Osmo Nábytkovým voskom. Vyššiu priľnavosť 
vykazujú Silikónové tmely, avšak vo všetkých prípadoch sa 
odporúča vykonať testy. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
A LIKVIDÁCIA

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

VAROVANIE

bezpečnostné opatrenia

Horľavá kvapalina a pary. Uchovávajte mimo dosahu 
tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajči-
te. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre 
vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný 
odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Pri kontakte s po-

kožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky konta-

minované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/
sprchou. V prípade požiaru: Na hasenie použite CO

2
, 

hasiaci prášok lebo vodný hasiaci prístroj. Uchovávajte na 
dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Zneškodni-
te obsah/nádobu v súlade s miestnou/národnou legislatí-
vou. 

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú 
týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzdu-
chotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).
Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám trie-

dy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je 
k dispozícií na vyžiadanie.

LikviDácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym 
nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu 
len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú 
uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. 
Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia 
alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.
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