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ČISTIČ SPREJ
OBLAST POUŽITÍ
Osmo Čistič sprej je obzvláště vhodný k čištění a údržbě
olejovaných a voskovaných dřevěných ploch ve vnitřních
prostorách. Doporučen zejména pro povrchy ošetřené
s Osmo Top olejem.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ
1. Odstraňte hrubé nečistoty.
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2. Nastříkejte na plochu ze dřeva.
3. Nakonec plochu vyčistěte hadříkem bez žmolků a nechte
uschnout.

VÝHODY
>
>
>
>
>
>

Účinné vyčištění
Čistí aniž by byl povrch narušován
Oživí a regeneruje povrch
Jednoduché použití
Vhodné pro privátní i veřejnou oblast
Vhodné pro všechny druhy dřevin

TOP OLEJ ÚDRŽBOVÁ SADA
OCHRANA DŘEVĚNÝCH
NÁBYTKOVÝCH PLOCH

Zpracovatelný pomocí:
2018 CZ 1.0 Technické změny a dodací podmínky vyhrazeny.
Údaje o rozměrech, cenách a obrázky bez záruky. I přes rozsáhlou kontrolu obsahu tohoto
katalogu nemůžeme zcela vyloučit tiskové chyby. Barevnost je nezávazná.
V zájmu inovace výrobků si vyhrazujeme změny.

PRVNÍ POUŽITÍ
ČIŠTĚNÍ/ÚDRŽBA

BARVA A OCHRANA UVNITŘ

POUŽITÍ
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TOP OLEJ
Nátěr s kombinací oleje a vosku – speciálně vyvinutý k
úpravě nábytkových ploch a (kuchyňských) pracovních
desek ze dřeva!
> Bezbarvý nebo lehce pigmentovaný, matný, k použití uvnitř
> Obzvláště se doporučuje pro plochy nábytku a (kuchyňské)
pracovní desky ze dřeva
> Top Olej učiní povrch dřeva odolným vůči skvrnám a
chemikáliím používaným v domácnosti. Odpuzuje vodu
a je odolný vůči oděru. Je odolný vůči slinám a potu, je
certifikovaný pro styk s potravinami a je vhodný i na dětské
hračky.
> Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v
případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný
povrch – bez obrušování!
> Velikosti balení: 0,5 l
> 1 litr stačí při jednom nátěru na ca. 24 m
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Zpracovatelný pomocí:

PŘÍPRAVA POVRCHU

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

> Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven
mrazu (max. 18% vlhkost dřeva).
> Osmo Top Olej je připravený ihned k použití, neřeďte.
Dobře promíchejte.
> Staré nátěry s otevřenými póry důkladně očistěte. Staré
lakové nátěry a barvy je nutno celoplošně odstranit.
> Malé trhliny, větší spáry nebo otvory ve dřevu vyplnit
(Osmo Pastou na dřevo).
> Povrch dřeva pečlivě obruste, začněte hrubým brusným
papírem – konečné broušení pro nábytek P220-240.
Před aplikací oleje odstraňte z povrchu vysáním prach
z broušení.
> Výsledný svrchní nátěr závisí kromě jiného také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme – zejména u neznámých povrchů - provedení
zkušebního nátěru před vlastním použitím.
> Nanesení příliš velkého množství materiálu a nedostatečné
větrání vede k prodlužování doby schnutí.
> Na tmavých/načervenalých dřevech vytváří Top Olej Natural lehce bělavý nádech. Doporučujeme provést zkušební
nátěr.

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry
1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 35 ml/m2.
2. Nános proveďte nejlépe hadříkem bez žmolků. „Chyby
nátěru“ lzeopravit až do 15 minut po prvním nánosu v
ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 8 - 10 hodin (při normálním klima cca 23° C /
relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách
nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
Nechte schnout při dostatečném větrání.
4. Druhý nános cca 35 ml/m2.
5. Schnutí cca 8 –10 hodin. Podmínky viz. bod. 3.

VÝHODY
> Nezávadný pro potraviny dle EN 1186 část 5/14
> Odolný vůči chemikáliím používaným v domácnosti a
skvrnám
> Odpuzuje vodu a je odolný vůči oděru
> Odolný vůči potu a slinám, vhodný i pro dětské hračky
> Uschlý nátěr je zcela zdravotně nezávadný pro člověka,
zvířata a rostliny dle DIN 71.3 a DIN 53160.
Informace naleznete na naší webové
stránce www.au-mex.cz

3058 Bezbarvý
matný

3061 Akát

3068 Natural

