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Popis výrobku: Osmo Tvrdý voskový olej Rapid je profesionální, rychle schnoucí nátěr na 
podlahy s obzvláštní tvrdostí povrchu pro prkna z masivního dřeva, selská prkna, palubkové 
podlahy, podlahy z OSB desek a korkové podlahy, také terakota a jiné neglazované keramické 
dlažby. Vhodný pro dřevo - s otevřenými póry, neodprýskává, nepraská, neodlupuje se. 
Odpuzuje vodu, nenáchylný k zašpinění, odolný proti ošlapání.  
 
Osmo Tvrdý voskový olej Rapid je odolný vůči vínu, pivu, cole, kávě, čaji, ovocné šťávě, mléku, 
vodě dle DIN 68861 -1A. Uschlý nátěr je nezávadný pro člověka, zvířata a rostliny (bezpečný pro 
dětské hračky dle EN 71.3 a také odolný vůči slinám a potu dle DIN 53160 po uschnutí). 
 
Oleje zesilují přírodní barevný odstín dřeva (trvale mokrý efekt). 
Jednoduché použití: pouze 2 nátěry, žádný základní nátěr, žádné přebrušování. Jednoduchá 
renovace: Pouze očistit a přetřít.  
Snadná údržba: Mopem, vysavačem nebo elektrickým sacím leštičem parket. Obzvláště odolné 
skvrny odstranit Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem. Podlahu lze také stírat na vlhko 
(ne na mokro! - voda s přidáním Osmo Wisch-Fixu). Okamžitě do sucha setřít. V případě potřeby 
provést údržbu Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem. 
 
Oblasti použití: prkna z masivního dřeva, selská prkna, palubkové podlahy, podlahy z OSB desek 
a korkové podlahy, rovněž povrch nábytku, také vhodné pro terakota a jiné neglazované keramické 
dlažby. 
 
Barevné odstíny:  č. 3232 bezbarvý, polomatný 
   č. 3262 bezbarvý, matný 
 
Velikosti balení: 0,75 l; 2,5 l, 25 l 
 
Vydatnost: 1l stačí při 1 nátěru na cca 24 m² 
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Máte zešedlé, popraskané dřevo, neznámý starý nátěr, starý Osmo nátěr, obroušené/ohoblované 
dřevo, dřevo opatřené drážkou/hoblované nebo dřevo jemně řezané a chcete vědět kolik materiálu 
potřebujete? Informace k individuálnímu výpočtu Vaší spotřeby naleznete na naší webové stránce 
www.osmocolor.eu - výpočet spotřeby. 
 
Doporučené použití: Ideální pro všechny dřevěné podlahy - masivní dřevo, selská prkna, 
palubkové podlahy, OSB desky nebo korkové podlahy stejně jako pro dřevěný nábytek. Je vhodný 
i pro terakotové nebo ostatní přírodní (neglazované) keramické obklady. 

 

Složení: Na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků (slunečnicový olej, sójový olej, bodlákový 
olej, karnaubový vosk, kandelinový vosk), parafínů, 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. 337/2010 Sb. v platném znění (příloha č. 5, část II, kategorie produktu A/i – 
jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí): 500 g/l (2010)).  
VOC (337/2010 Sb.):              < 500 g/l (2010 A/i) 

Hustota (20 °C): 0,9 - 0,95 g/ cm3     
Obsah organických rozpouštědel:  0,50 – 0,52 kg/kg produktu 
Obsah celkového organického uhlíku: 0,44 kg/kg produktu 
Obsah sušiny:                48 – 50 % obj. 
 
Podrobné informace týkající se složek jsou k dispozici na vyžádání. 
 
 
 
Fyzikální vlastnosti:  
Specifická hmotnost (hustota): 0,88-0,95 g/cm³  
Viskozita: 25-45 s (DIN 53211/4mm) 
Zápach: slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu 
Bod vzplanutí: 35-52°C podle DIN 53213 
 

Skladovatelnost: 5 let a déle, je-li výrobek skladován v suchu a dobře uzavřený. Pokud zhoustne 
mrazem, skladujte před použitím 24 - 36 hodin při pokojové teplotě. 
 
Příprava : 
Dřevěný povrch musí být čistý a suchý (vlhkost max. 20%). Osmo Tvrdý voskový olej Rapid je 
připraven k přímému použití, prosím neřeďte. Dobře před použitím promíchejte.  
Očistěte, popřípadě slabě obruste staré mikroporézní nátěry a odstraňte staré barvy a laky (pomocí 
Osmo Odstraňovače nátěrů nebo obroušením). Drobné praskliny, vrypy nebo dírky zatmelte Osmo 
Tmelem na dřevo. Před aplikací nátěru pečlivě obruste smirkovým papírem - pro konečné broušení 
podlah použijte hrubost P100-150, pro nábytek P180-240. Před aplikací nátěru pečlivě z povrchu 
odstraňte prach (kartáčem nebo vysavačem).  
 
Zpracování: Osmo Tvrdý voskový olej Rapid je hotový přímo k natírání, neředit, dobře 
promíchat. 
Dřevěná podlaha: Nános Osmo plochým štětcem 100 mm, kartáčem na podlahy 220 mm nebo 
Osmo válečkem z mikrovláken. 
1. nátěr nanést v tenké vrstvě. Během 10-15 minut dobře a důkladně rozetřít. Případné 
přebytečné nánosy setřít. Nechat schnout cca 4-5 hodin za dobrého větrání.  
2. nátěr rovněž nanést v tenké vrstvě. Přes noc (cca 8-10 hodin) nechat schnout za dobrého 
větrání. Povrch lze poté přeleštit leštícím kartáčem nebo běžným leštícím strojem.  
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Pokud je požadován vyšší stupeň lesku, po důkladném uschnutí nanést v tenké vrstvě Osmo 
Voskovou údržbu a čistící prostředek a po uschnutí vyleštit. (Na menší plochy stačí Osmo ruční 
poliš).  

Pozn.: Pro tmavé a na obsažené látky bohaté dřevo s velmi otevřenými póry (wenge, meranti, 
merbau…) doporučujeme úpravu Osmo Čistým voskem. Provést zkušební aplikaci  
Korková podlaha:  

1. nátěr nanést pomocí lakýrnické stěrky v tenké vrstvě. (Voskový olej pronikne okamžitě do 
porézního povrchu korku). Minimálně 6-8 hodin nechat schnout za dobrého větrání.  

2. nátěr nanést válečkem z pěnové hmoty v tenké vrstvě. Přebytečné nánosy okamžitě setřít. 
Minimálně 12 hodin nechat schnout za dobrého větrání. 

Na menší korkové plochy lze také nanést 2 nátěry štětcem (Osmo Plochý štětec), rovněž ve 
zcela tenké vrstvě. 

Upozornění: Uvnitř skříní a zásuvek nanést max. 1x tence hadříkem. 

Oleje zesilují přírodní barevný odstín dřeva (trvale mokrý efekt). 
Výsledek úpravy závisí mimo jiné na stavu dřeva, proto je zásadně třeba provést zkušební 
aplikaci. 

 
Čištění pracovního nářadí: Osmo Čističem štětců (bez aromátů). 

 

Bezpečnostní pokyny: Zápalný. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 16 Uchovávejte 
v dostatečné vzdálenosti od zápalných zdrojů - nekuřte. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. 
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
Obsahuje 2-butanonoxim a kobaltkarboxylát. Může vyvolat alergickou reakci. Při požití okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu výrobku. Používejte pouze v dobře 
větraných prostorách. Pozor: Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte nebo 
uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení). 
Uschlý nátěr odpovídá dle DIN 4102 požadavkům třídy B2 (normálně hořlavý).  
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání pro profesionální uživatele.  
 
Výše uvedené informace byly poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky (stav: 
01/2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 


