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16 m2/1l
1 sluoksniu

Apsauginė priemonė Uviwax UV-Protection
Pirmoji skaidri UV apsauga interjerui!

7200 
(Skaidrus 
glotnus)

PRODUKTO APRAŠYMAS
Permatoma ir skaidri, satino medžio apdaila su vaško požymiais 
interjere.
Osmo Apsauginė priemonė Uviwax UV-Protection yra atspari 
purvui, vandeniui ir dilimui, o kartu ir išlyginą paviršių. 
Tinka medienai; mikroporų paviršius leidžia medienai kvėpuoti, 
mažina brinkimą ir susitraukimą. Atsparus vynui, kolai, kavai, 
arbatai, vasių sultims, pienui ir vandeniui pagal DIN 68861-1A – 
jokių vandens dėmių.
Išdžiuvęs paviršius yra saugus žmonėms, gyvūnams ir augalams ir 
tinka vaikų žaislams pagal EN 71.3 (Europos norma) taip pat 
atsparus seilėms ir prakaitui pagal DIN 53160 (Vokietijos pramo-
nės normas).
Uviwax UV-Protection apsaugo mediena nuo kenksmingų UV 
spindulių. Natūralus medienos pageltimas yra labai sumažinamas, 
o natūralių, šviesios spalvos medienos tonai yra saugomi ilgesnį 
laiką.
REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS
Osmo Apsauginė priemonė Uviwax UV-Protection tinka kaip 
savarankiška gruntavimo apdaila interjero sienoms ir lubų dailylen-
tėms taip pat spintoms ir durims.Taip pat tinka dangai su pjautiniais 
kraštais ir skylėmis varžtams, papildomiems moldingmas, lentoms 
ir t.t. gaminiams, kuriuos gamykloje jau buvo padenge su Osmo 
Uviwax-Protection. 
Tinka visoms medienos rūšims be dervų.
SUDĖTIS
Polimerinė dispersija, vaškai, taip pat kaip UV-apsauginiai priedai. 
Tirpiklis: vanduo. Šis produktas atitinka ES teisės aktus (2004/42 / 
EB) pagal LOJ kiekis maks. 130 g/l (Kat. A / E (2010)).
Detali ingridientų deklaracija galima atskira užklausa.
SAUGOJIMAS
Osmo tinkamas naudoti iki 5 metų ir ilgiau, jeigu indas yra sausas 
ir sandariai uždarytas ir laikomas tarp 5 °C ir 35 °C temperatūros. 
Neleisti produktui užšąlti transportavimo arba sandeliavimo metu.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Medienos paviršius turi būti švarus, sausas ir neužšalęs (drėgmės 
kiekis maks. 18%, minimali produkto padengimo temperatūra +10 
°C).
Osmo Uviwax UV-Protection yra paruoštas naudoti, prašome 
produkto neskiesti. Prieš naudojimą gerai išmaišyti.
Išvalykite senas mikroporų dėmės kruopščiai. Seni dažai ir lakai 
turi būti visiškai pašalinti. Kaip taisyklė, dėvėti respiratorių šlifavimo 
darbų metu.
Nuriebalinkite labiau sakingą medieną (pvz., maumedis) su Osmo 
Šepečių Valikliu ir skiedikliu.
Osmo Uviwax UV-Protection yra savisiurbė apdaila, kuri gali būti 
taikoma ir ant neapdorotos medienos. Jei reikia šlifavimo, nušlifuo-
kite su smulkiu šlifavimo popieriumi.
Medieną, kuri buvo padengta su Osmo Uviwax UV-Protection, iš 
esmės reikia tik nuvalyti ir perdengti iš naujo.
Užbaigtas paviršius yra įtakotas naturalios medienos charakteristi-
komis. Todėl, bandomasis padengimas yra visada rekomenduoja-
mas, ypač ant nepažįstamų paviršių.

TAIKYMO METODAI
Pirma denkite neapdorota, nušlifuota mediena, apie 62 ml/m². 
Džiūvimo laikas – apie 8-10 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 
23 °C temp. ir  50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir 
(arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite 
gerą ventiliaciją.
Po džiovinimo, greitai taikyti antrą sluoksnį, taip pat plonai apie 62 
ml/m².
Renovuojant arba perdažant jau alyvuotus paviršius, paprastai 
pakanka vieno sluoknsio alyvos ant švaraus ir sauso paviršiaus.

ĮRANKIŲ VALYMAS
Patartina įrankius valyti iškart po panaudojimo su muilu ir vandeniu.
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Pakuotės:
0,75 l
2,5 l
25 l
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DŽIŪVIMO LAIKAS
Džiūvimo laikas – apie 3-4 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 
23 °C temp. ir  50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir 
(arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite 
gerą ventiliaciją. Po 2-3 savaičių, paviršius būna pilnai sukietėjęs.
DENGIAMUMAS
1 litras padengia apytiksliai 16 m² su vienu sluoksniu. Produkto 
dengiamumas labai priklauso nuo pasirinktos medienos rūšies. 
Visa informacija susijusi su sklandžiai obliuotais paviršiais. Kitokie 
paviršiai gali sumažinti dengiamumą.

osmo R

TECHNINĖ INFORMACIJA  |  VIDAUS DARBAI

PASTABA
Apsauginė priemonė Uviwax UV-Protection yra savarankiška 
gruntavimo apdaila. Prašome neskiesti ar maišyti su kitomis apdai-
los priemonėms. Jeigu paviršius apdorotas su Uviwax UV-Protecti-
on norint paviršius dekoruoti skirtingomis spalvomis, mes 
rekomenduojame naudoti Vašką Interjere naudojamai medienai. 

DĖMESIO
Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Vengti sąlyčio su akimis, 
oda ar drabužiais. Sudėtyje yra 2-butanono oksimas. Gali sukelti 
alerginę reakciją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, turėkite 
produkto pakuotę ar jo etiketę. Naudoti viduje ir gerai vėdinamoje 
patalpoje. Įspėjimas: išplaukite bet kokius panaudotus audinius 
kurie buvo impregnuoti su šiuo produktu iškarto po naudojimo arba 
laikykite hermetiškame inde (savaiminio užsidegimo pavojus). 
Išdžiuvęs produktas yra klasifikuojamas kaip B2 (normalaus 
degumo) pagal DIN 4102 aktus. Saugos duomenų lapą galima 
gauti paprašius.

ATLIEKŲ TVARKYMAS
Išmeskite likusį produkta ir pakuotę, atsižvelgiant į vietos oficialias 
rekomendacijas (atliekų kodas 08 01 11). Tik visiškai ištuštintos 
skardinės gali būti perdirbamos.
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