
Údržbový  
olej

Na dřevěné schody 
Na bázi přírodních olejů a 

vosků, mikroporézní 
Odpuzuje vodu a obzvláště 

odolný vůči zatížení 
Rychle schne - pochozí již 

po 3 - 4 hodinách

Vyzkoušeno dle DIN EN 71.3, stálobarevný po kontaktu s potem a s
lin

am
i

Nezávadné pro 

člověka, zvířata a rostliny

Po uschnutí nátěru

interiérový interiérový



200 ml

Zpracování: S přiloženým Osmo Easy padem 
nebo s hadříkem bez žmolků tence naneste a 
vmasírujte do povrchu. Přebytky materiálu od-
straňte. Nechte schnout za dobrého větrání ca. 
3 - 4 hodiny.

Složení: Na bázi přírodních rostlinných olejů a 
vosků (slunečnicový olej, sójový olej, bodlákový 
olej, karnaubový a kandelinový vosk), parafínů, 
sikativ (sušidel) a přídavných látek zajišťujících 
vodoodpudivost. Dearomatizovaný lakový benzín 
(bez obsahu benzenu). Na výrobek se nevztahují 
požadavky na maximální přípustné hodnoty ob-
sahu těkavých organických látek pro barvy a laky 
dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění 
(příloha č. 7, část II). 

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah 
dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. 
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal 
nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo 
v dobře větraných prostorách. Pozor: Výrobkem 
nasáklou látku okamžitě po použití vyperte nebo 
uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovo-
vé nádobě (nebezpečí samovznícení). Zaschlý 
nátěr splňuje požadavky normy DIN 4102 třídu 
B2 (normálně hořlavý). Na vyžádání je k dispozici  
bezpečnostní list

Odstraňování: Zbytky výrobku a znečištěné obaly  
odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy, 
odevzdejte ve sběrnách nebezpečných odpadů 
(doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická roz-
pouštědla nebo jiné nebezpečné látky). Recyklujte 
pouze pečlivě vyprázdněné obaly.
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První příjemce: AU-MEX spol.s.r.o. 
Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 198 00 
Tel. 00420 283 933 452, Fax. 00420 283 933 472 
www.au-mex.cz, info@au-mex.cz, info@osmo.cz
Výrobce: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG 
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf 
Tel. +49 (0)2581/9 22-100, Fax +49 (0)2581/922-200 
www.osmo.de, info@osmo.de 
Made in Germany


