
Manuální zpracování 
Osmo Tvrdého voskového oleje 3032 
pro dřevěné podlahy a nábytek

Skladovaní: 
Doba životnosti je 5 let a více, je–li výrobek v těsně uzavřené plechovce. Skladujte na suchém místě. 
Pokud výrobek vlivem nízkých teplot zhoustne, je třeba ho pro znovunabytí původní konzistence 
ponechat při pokojové teplotě po dobu 24 – 36 hodin před vlastni aplikací.

Příprava: 
Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (vlhkost max. 20 %). Osmo Tvrdý 
voskový olej je připraven k přímému použití, prosím neřeďte. Dobře před použitím promíchejte. 
Očistěte, popřípadě slabě obruste staré mikroporézní nátěry a odstraňte staré barvy a laky (pomoci 
Osmo Odstraňovače nátěrů nebo obroušením). Před aplikaci nátěru pečlivě obruste smirkovým 
papírem – pro konečné broušeni podlah použijte hrubost P100 – 150, pro nábytek P 180 – 240. 
Před aplikací nátěru pečlivě z povrchu odstraňte prach (kartáčem nebo vysavačem).

Aplikace:
Přípravek naneste v tenké vrstvě Osmo štětcem, Osmo podlahovým 
štětcem (220 mm) nebo Osmo válečkem z mikrovlákna ve směru 
vláken dřeva a pečlivě rozetřete. Během schnutí (8 – 10 hodin )zajistěte 
dostatečné větraní. Poté naneste druhou vrstvu nátěru. Výsledný svrchní 
nátěr závisí – kromě jiného – také na přirozených charakteristikách dřeva, 
z tohoto důvodu doporučujeme provedení zkušebního nátěru před 
vlastním použitím. 

Aplikace pomocí:

Údržba :
Podlahy a nábytek upravené Osmo finálními nátěry jsou snadno čistitelné, nečistoty lze odstranit 
měkkým kartáčem nebo vysavačem. Pro stírání na vlhko doporučujeme přípravek Osmo Wish 
Fix, který jednoduše přidáte do teplé vody. Stírejte dobře vyždímaným, málo vlhkým hadrem. 
Pro obnovení vzhledu podlahy doporučujeme použít přípravek Osmo Vosková údržba a čisticí 
prostředek. Je–li požadován vyšší stupeň lesku, pak je možné aplikovat přípravek Osmo Vosková 
údržba a čisticí prostředek v tenké vrstvě na vyčištěný a dokonale suchý povrch podlahy a po 
zaschnutí podlahu přeleštit. Voskovou údržbu a čistící prostředek použijte v domácnosti 1 x ročně 
a tím vyčistíte a zregenerujete Vaše dřevo v 1 pracovním kroku.

Chcete vaší podlahu nebo nábytek barevně ztvárnit ?
Proveďte základní barevný nátěr vybraným odstínem 
z řady výrobků Osmo Dekorační vosk transparentní 
a po zaschnutí použijte tradiční 
OSMO Tvrdý voskový olej ve 2 vrstvách

3168 dub 
antický 
na smrku

3164 dub 
na smrku

3161 
ebenové 
dřevo 
na smrku

3151 
holubí 
modř 
na smrku

3128 buk 
na smrku

3137 
třešeň 
na smrku

3136 bříza 
na smrku

3138 
mahagon 
na smrku

3166 ořech 
na smrku

3123 zlatý 
javor 
na smrku

3111 bílá 
na smrku

3127 
savana 
na smrku

3143 
koňak 
na smrku


