
 

 

Čistič štětců a ředidlo  
Snadno a rychle čisté štětce! 
     
 

  

    

   

 

8000     
bezbarvý     
     

     

     

Informace o výrobku: 

Čistič štětců a ředidlo na bázi lakového 
benzínu, bez obsahu aromátů. 

 

Doporučené použití:  

Osmo Čistič štětců a ředidlo je ideální 
pro čištění nářadí, použitého při 
aplikacích Osmo nátěrů na dřevo, 
nátěrů na bázi olejů nebo syntetických 
pryskyřic; stejně tak může být použit 
jako ředidlo pro naředění nátěrových 
hmot na bázi organických 
rozpouštědel. 

 

Fyzikální vlastnosti: 

specifická hmotnost: 0,78 – 0,80 g/cm3 

viskozita: < 2 mm2/s   

zápach: slabý 

teplat vzplanutí: > 61 °C (DIN EN ISO 
2719) 

 

Skladovatelnost:  

Trvanlivost je 5 let a déle, je-li výrobek 
uchováván v těsně uzavřených 
obalech na suchých místech.  

 

Příprava:  

Povrch musí být nasákavý, čistý, suchý 
a nesmí být pokryt námrazou. Osmo 
Beton olej je přímo připravený k 
použití, prosím neřeďte. Před použitím 
důkladně promíchejte. 

 

Použití: 

Jako ředidlo pro naředění olejových 
nátěrových hmot na bázi organických 
rozpouštědel. 

 

Bezpečnostní pokyny:  

 

Při požití a vniknutí do dýchacích cest 
může způsobit smrt. Opakovaná 
expozice může způsobit vysušení nebo 
popraskání kůže 



 

 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Nevdechujte páry. PŘI POŽITÍ: 
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
Odstraňte obsah/obal v souladu s 
požadavky zákona o odpadech - 
předejte oprávněné osobě provozující 
zařízení pro nakládání s odpady 

Obsahuje: alifatické uhlovodíky (> 30 
%). Indexové číslo: 649-327-00-6. 

 

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: 
07 07 04 Jiná organická rozpouštědla, 
promývací kapaliny a matečné louhy). 
Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné 
a vyčištěné obaly. 

 

Barevné odstíny:  

8000 Bezbarvý 

 

Balení: 

1 l 

 

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

Technický list sestavil na základě 
podkladů od výrobce OSMO HOLZ 
und COLOR GmbH importér pro ČR a 
SR :   
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