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ŚRODEK DO 
ODŚWIEŻANIA WOSKU 
  

Idealny do odświeżania podłóg i mebli 
wykończonych Woskiem Twardym Olejnym 
 

 

 
 
 
 
 
   

 

 
 
OPIS PRODUKTU: 

Środek do odświeżania wosku Osmo został opracowany 
specjalnie do okresowego odświeżania i pielęgnacji 
podłóg drewnianych pokrytych Woskiem Twardym 
Olejnym. Doskonale sprawdza się również przy odświe-
żaniu mebli oraz innych olejowanych lub wykończonych 
olejowoskiem powierzchni wewnętrznych. 
Środek do odświeżania wosku Osmo skutecznie 
regeneruje powłokę ochronną, a przy tym jest prosty  
w użyciu oraz zapewnia szybką i ekonomiczną aplikację. 

 
ZASTOSOWANIA: 

Środek do odświeżania wosku Osmo jest idealny  
do odświeżania powierzchni drewnianych pokrytych 
Woskiem Twardym Olejnym Osmo. 

 
SKŁAD: 

Produkt na bazie wosków naturalnych i syntetycznych.  
Szczegółowa deklaracja składu dostępna na żądanie. 

 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE: 

Ciężar właściwy: 1 g/cm³ 
Lepkość:  50-80 mPas 
Zapach:   słaby/łagodny, po wyschnięciu bezwonny 
Temperatura zapłonu:  nie dotyczy  
Odczyn pH:  8-9 

 
PRZECHOWYWANIE: 
2 lata i dłużej, jeżeli produkt przechowywano w 
zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać 
na działanie mrozu ani temperatur powyżej 30°C! 
 
 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: 

Drewnianą powierzchnię należy najpierw, tak jak zazwyczaj, 
oczyścić ściereczką, mopem lub odkurzaczem.  
Powierzchnie pokryte Woskiem Twardym Olejnym Osmo 
można też czyścić wilgotną ściereczką (wodą z dodatkiem 
koncentratu Wisch-Fix firmy Osmo). Następnie, aby uniknąć 
wnikania wilgoci między fugi, wytrzeć podłogę do sucha. 

 
APLIKACJA: 

Przed użyciem rozcieńczyć Środek do odświeżania wosku 
Osmo czystą wodą w proporcji 1:1.  

Przygotowany roztwór można łatwo nanieść na podłogę 
przy pomocy butelki z rozpylaczem (podłogę należy 
odświeżać fragmentami o powierzchni ok. 2-4 m²).  

Po aplikacji roztwór należy rozprowadzić równomiernie 
wilgotnym mopem lub ściereczką. Nie należy  nanosić się go 
zbyt wiele. Po rozprowadzeniu roztworu podłoga powinna 
być jedynie wilgotna, ale nie mokra, w przeciwnym razie 
istnieje ryzyko nadmiernej aplikacji środka. 
 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI 

Zaraz po użyciu umyć wodą i mydłem. 

 
CZAS SCHNIĘCIA: 

Ok. 15-20 minut (w normalnych warunkach: 23°C / 50% 
wilgotności powietrza). W niskich temperaturach i/lub przy 
wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia wydłuża się. 
Pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji. 

 
WYDAJNOŚĆ: 

1L rozcieńczonego środka (1:1) wystarcza do jednej aplikacji 
na powierzchni ok. 40 m². 
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UWAGA: 

Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi.  Zawiera 
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT), methylisothiazolinone 
(MIT).  Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu i twarzy. 
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym 
użyciem. 
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością 
wody. 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać 
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy 
pokazać pojemnik lub etykietę. 
Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 
 
 
 
 
 
 

UWAGA: 

 

 

 

 

UTYLIZACJA: 

Utylizacja: Resztki produktu i całkowicie opróżnione 
pojemniki należy usunąć zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lokalnymi (kod odpadu UE: 08 01 11*). 
Recyklingowi można poddawać tylko w pełni opróżnione 
pojemniki. 

 
KOLORY: 

3015  Bezbarwny 
 
 
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 

1L 
 
 

 

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

    Wersja 03/20 
 
 
 


