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6-8 m2/ 1l

1 sluoksniu

Apsauginė priemonė medienai
Vaškuotų paviršių impregnavimas be biocidų – ypač tinka 
drėgnose patalpose!

4006 
(skaidrus)

PRODUKTO APRAŠYMAS
Skaidrus, mikroporų medienos impregnantas, kurio sudėtyje yra 
natūralių aliejų ir vaškų, produkto sudėtyje nėra nei biocidų nei 
konservantų. Dėl savo aukštos fizinės medienos apsaugos, ši 
priemonė yra puiki danga medienai, kuri yra jautri mėlynavimui.
Osmo Apsauginė priemonė medienai yra labia atspari vendeniui. 
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).
REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS
Osmo Apsauginė priemonė medienai tinka bet kokiai interjero 
medienai, pvz., medinės grindys, langų rėmai ir vonios, o ypač tai, 
kuri yra jautri mėlynavimui (pvz. Eglė). Taip pat tinka ir išorėje 
naudojamai medienai, nes užtikrinama visiška ekologija, ir jeigu 
norimas impregnavimas be biocidų, pvz, tinka vaikų žaislams ir 
smėlio dėžėms.  

SUDĖTIS
Visi Osmo produktai gaminami aliejų ir vaškų pagrindu (saulėgražų 
aliejaus, karnaubo vaško, rimbinių karpažolių vaško, linų sėklų sojų 
ir daigų aliejaus), parafino, džioviklių (džiovinimo medžiagų) ir 
vandeniui atsparių priedų. Bakvapio vaitspirito (be benzeno). Šis 
produktas atitinka ES teisės aktus (2014/42/EC).
Detali ingridientų deklaracija galima atskira užklausa.
SAUGOJIMAS
Osmo tinkamas naudoti iki 5 metų ir ilgiau, jeigu indas yra sausas 
ir sandariai uždarytas. Jei produktas sutirštės nuo šalčio, laikyti 24 
– 36 valandas kambario temperatūroje prieš produkto naudojimą.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Medienos paviršius turi būti švarus, sausas ir neužšalęs (drėgmės 
kiekis maks. 18%).
Osmo Apsauginė priemonė medienai 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. Nedidelius įtrūkimus, didesnius sujungimus ar skyles 
medienoje užpildykite (su Osmo Medienos užpildu).
Užbaigtas paviršius yra įtakotas naturalios medienos charakteristi-
komis. Todėl, bandomasis padengimas yra visada rekomenduoja-
mas, ypač ant nepažįstamų paviršių.
Osmo Apsauginė priemonė medienai yra suderinama su visais 
įprastiniais klijų ir glaistų tipais (išskyrus produktus, kurių sudėtyje 
yra silicio).
TAIKYMO METODAI
Pirma denkite neapdorota, nušlifuota mediena, vienu sluoksnius su 
teptuku arba voleliu iš mikrofibros.
Padenkite, švarią, neužšalusią mediena atsargiai – jeigu yra 
galimybė iš dviejų pusių. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
Viršutinis sluoksnis turi būti padengtas per vieną savaitę.
ĮRANKIŲ VALYMAS
Patartina įrankius valyti su Osmo Šepečių Valikliu ir skiedikliu (be 
aromatinių junginių) arba su vaitspiritu.
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Pakuotės:
0,75 l
2,5 l
25 l
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DŽIŪVIMO LAIKAS
Džiūvimo laikas – apie 24 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.
DENGIAMUMAS
1 litras padengia apytiksliai 6 - 8 m² vienu sluoksniu. Produkto 
dengiamumas labai priklauso nuo pasirinktos medienos rūšies. 
Visa informacija susijusi su sklandžiai obliuotais paviršiais. Kitokie 
paviršiai gali sumažinti dengiamumą.
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PASTABA
Aliejai susitiprina natūralų medienos toną (nuolatinis drėgmės 
efektas).
Osmo Apsauginė medienos priemonė nera savarankiškai gruntuo-
janti apdaila. Per vieną savaitę, viršutinis sluoksnis (su alyvos 
pagrindu Osmo apdaila) turėtų būti padengtas.
Naudojant Osmo Apsauginė priemonė medienai padengiant 
didelius plotus kartu su Osmo Tik Vienas sluonsis HSPLUS, 
blizgios dėmės gali atsirasti dėl itin didelio kiekio kietųjų dalelių 
sudėtyse.
Dėl stipraus vandeniui atsparaus poveikio, nedenkite paviršiaus su 
vandenyje tipriais produktais (pvz., Osmo Vaškas Interjerui skirtai 
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 lauke arba gerai vėdinamo-
je 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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