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WOSK REGENERACYJNY  
 

 
 

 

 

  

 OPIS PRODUKTU 
Wosk Regeneracyjny Osmo jest przeznaczony do 
pielęgnacji i regeneracji podłóg drewnianych pokrytych 
powłokami Osmo (lub olejowanych). Zmatowione  
i podniszczone powłoki można odświeżyć Woskiem 
Regeneracyjnym Osmo. Regularne stosowanie pozwala 
uniknąć szlifowania i prac renowacyjnych. 

 
ZASTOSOWANIA ZALECANE 
Wosk Regeneracyjny Osmo jest przeznaczony do 
regeneracji wszystkich podłóg olejowanych  
i wykończonych Woskami Twardymi Olejnymi: desek 
litych, warstwowych i pokładowych, parkietów, płyt 
OSB i podłóg korkowych a także schodów i mebli. 
Szczególnie zalecany do obiektów publicznych (np. 
restauracji, muzeów i innych miejsc o dużym natężeniu 
ruchu).  

 
SKŁADNIKI 
Produkt na bazie naturalnych, roślinnych olejów  
i wosków (olej słonecznikowy, sojowy i ostowy, wosk 
karnauba i kandelila), parafina, bezołowiowe sykatywy 
(suszki) i hydrofobowe substancje pomocnicze, 
odaromatyzowany spirytus mineralny (nie zawiera 
benzenu). Zawartość LZO zgodnie z rozporządzeniem 
UE (2004/42/WE):nie dotyczy 
 

 

DANE TECHNICZNE 

Ciężar właściwy : 0,85-0,95 g/cm3 (DIN 51757) 
Lepkość: 40-60 s (DIN 53211/4), płynny 
Zapach: charakterystyczny, po wyschnięciu bezwonny 
Temp. zapłonu: >60 °C °C (DIN 53213) 

 

 

 

 

 

 

MAGAZYNOWANIE 

Do 5 lat i więcej, pod warunkiem przechowywania  
w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. 
W przypadku zagęszczenia produktu pod wpływem 

niskiej temperatury, przechowywać produkt w 
temperaturze pokojowej na 24 - 36 godzin przed 
użyciem. 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i bez 
śladów zmrożenia (maks. wilgotność drewna 20%). 
Wosk Regeneracyjny jest gotowy do użycia, nie 
rozcieńczać. Przed użyciem dobrze wymieszać. 
Przed aplikacją powierzchnię dokładnie oczyścić za 
pomocą Intensywnego Środka Czyszczącego Osmo, 
zmyć czystą wodą (przecierając wilgotnym mopem). 
 
METODY APLIKACJI 
Wosk nakładać przy pomocy szpachli lub wałka Osmo i 
dokładnie rozprowadzić maszyną z białym padem. 
Nadmiar wosku usunąć. Na małe powierzchnie Wosk 
Regeneracyjny można nakładać niekłaczącą szmatką. 
Pozostawić do wyschnięcia, przy dobrej wentylacji. 
Wygląd powłoki jest zależny m.in. od właściwości 
drewna, dlatego też każdorazowo przed nakładaniem 
zalecane jest wykonanie próby. 
 
CZYSZCZENIE NARZĘDZI 

Przy pomocy środka do czyszczenia pędzli firmy Osmo 
(nie zawiera związków aromatycznych). 
 
CZAS SCHNIĘCIA 

Czas schnięcia, ok. 3-4 godzin (normalne warunki 
atmosferyczne, 23°C/50 % wilgotności wzgl.). Niższe 
temperatury i/lub wyższa wilgotność mogą wydłużać 
czas schnięcia. Należy zapewnić dobrą wentylację 
podczas schnięcia.  
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24-60 m2 /1l 

1 POWŁOKA 
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DOZOWANIE 

1 litr wystarcza na ok. 24-60 m² powierzchni pokrytej 
jedną powłoką. Pokrycie produktem zależy  
w znaczącym stopniu od charakteru drewna, dlatego 
też każdorazowo przed nakładaniem zalecane jest 
wykonanie próby. Jeżeli powłoka jest całkiem zdarta 
lub bardzo mocno zniszczona powierzchnię należy 
oszlifować i zabezpieczyć jednym z Wosków Twardych 
Olejnych Osmo. 

 

UWAGA 

Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na 
skórę lub na odzież. W przypadku kontaktu z oczami 
przemyć natychmiast dużą ilością wody i udać się do 

lekarza. Produkt zawiera 2-butanonoksym. Może 
powodować reakcje alergiczne. W razie konieczności 
zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik 

lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu.  

Ostrzeżenie: Szmatki zwilżone produktem należy 
wypłukać niezwłocznie po użyciu lub przechowywać w 
hermetycznym pojemniku (ryzyko samozapłonu). 

Sucha powłoka klasyfikowana jest zgodnie z normą DIN 
4102 jako B2 (palność normalna). 

Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 

 
UTYLIZACJA 

Pozostałości produktu oraz całkowicie opróżnione 
opakowania należy utylizować zgodnie  

z oficjalnymi wytycznymi lokalnymi (kod odpadu 08 01 
11). Do recyklingu należy oddawać wyłącznie puszki 
opróżnione. 

 
ODCIENIE BARW 
3079 Bezbarwny, Matowy 
3081 Bezbarwny Jedwabisty połysk 
3098 Bezbarwny, Półmat, Antypoślizgowy R9 
3440 Biały Transparentny 

 
ROZMIARY PUSZEK 1,0 L; 2,50 L; 10 L 

 
Powyższe informacje przedstawiono zgodnie z 
najlepszą wiedzą, jednak bez żadnych gwarancji. 
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