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Popis výrobku  
Osmo Odstraňovač šedi ze dřeva – účinný gel je hustý speciální čistící prostředek k oživení a 
čištění zešedlého dřeva ve vnějších prostorách. Odstraňovač šedi ze dřeva – účinný gel je husté 
konzistence, a proto nestéká a neodkapává, takže i na svislých plochách ho lze snadno roztírat. 
Gel působí do hloubky a tím se odstraní šedá patina a následným nánosem oleje se obnoví teplý 
barevný odstín dřeva. 
 
Oblasti použití: 
Obzvláště lze doporučit na dřevěné paluby, terasy, dřevěné fasády, zahradní nábytek a obdobné 
plochy. 
 
Barevné odstíny: číslo: 6609 zelený 
 
Velikosti balení:  
0,5l; 2,5l  
 
Obsažené látky: 
Osmo Odstraňovač šedi ze dřeva – účinný gel obsahuje biologicky rozložitelnou kyselinu 
oxalovou (< 5%). Výrobek neobsahuje rozpouštědla, formaldehyd, sloučeniny chlóru a aminy. 
 
Skladovatelnost: 
5 let a déle, pokud bude výrobek skladován v suchu, dobře uzavřený, nebude vystaven mrazu, 
ale ne ve velkém teple (5-35°C). Také při přepravě dbejte na ochranu před mrazem! 

 

Příprava: 
Ze zešedlého dřeva odstraňte hrubé znečištění (očistěte kartáčem), potom ho navlhčete vodou.    
 
Zpracování: 
Osmo Odstraňovač šedi ze dřeva – účinný gel je hotový přímo k natírání, neředit. 
Gel naneste ve směru kresby žilek dřeva. Po cca 20 minutách působení ho očistěte tvrdým 
kartáčem a opláchněte velkým množstvím vody. Po cca 48 hodinách doby schnutí na nyní opět 
oživený povrch dřeva k trvalé ochraně naneste nátěr Osmo (např. Ochrannou olejovou lazuru, 
Speciální oleje na dřevo, Selskou barvu). Předem je třeba podklad prověřit (doporučuje se 
aplikaci vyzkoušet na malé ploše). 
 
Bezpečnostní pokyny: 

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 26 Při zasažení oči 
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při používání gelu noste 
vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle/ ochrannou obličejovou masku. Při 
požití vyhledejte lékaře a předložte obal nebo etiketu. Kovy (např. kování) a rostliny chraňte před 
přímým kontaktem s gelem (např. užitkové a ozdobné rostliny zakryjte malířskou fólií). 
 
Výše uvedené informace byly poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky 
(stav: 02/2011) 
 
 


