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ČistiČ v spreji pre interiér

Osmo Čistič v spreji pre interiér je rozprašovací roztok, 
pripravený na každodenné čistenie a starostlivosť. 

Špeciálne vyvinutý pre drevené povrchy ošetrené 
olejom. Obsahuje mydlá na báze prírodných olejov. 
Drevo pri čistení nevysychá. rozpustné látky vo vode 
znižujú tvorbu škvŕn a nevytvárajú na ploche žiadne 
vrstvy. výrobok nie je škodlivý pre pokožku, neobsa-
huje farbivá a arómy. je biologicky odbúrateľný, ne-
obsahuje rozpúšťadlá ani prchavé organické látky. 

Fyzikálne a technické parametre

Oblasti pOužitia

Osmo Čistič v spreji pre interiér je vhodný pre čis-
tenie drevených povrchov ošetrených Osmo tvr-
dými voskovými olejmi a Osmo top olejmi. 

Obsiahnuté látky

na báze prírodných rastlinných olejov, 5 až 15 % 
rastlinných mydiel (aniónové tenzidy), < 5 % neió-
nových tenzidov; ošetrujúce zložky, stabilizáto-
ry a konzervačné činidlá, účinné zložky : methyl-
chloroisothiazolinón, methylizothiazolinón. 

Farebné Odtiene

8026 číry

Fyzikálne vlastnOsti

Špecifická hmotnosť: 1,01 – 1,03 g/cm3

Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu
pH hodnota pri 20 °C: 10,9
Balenie: 0,5 l sprej vo fľaši (rozprašovač)
Výdatnosť: výdatnosť produktu závi-
sí od množstva špiny a škvŕn.
Obsah VOC: eU limitná hodnota pre ten-
to produkt – neobsahuje vOC.

Skladovanie: 2 roky a viac, ak je výrobok sklado-
vaný v suchu a dobre uzavretý. skladujte pri teplote 
+5 °C až +35 °C. počas dopravy nevystavujte mrazu.

AplikAčné údAje

PríPrava POvrchu

Odstráňte z povrchu voľné nečistoty. Osmo Čistič 
v spreji je pripravený na použitie. produkt nerieďte.

sPôsOby aPlikácie

Otočte rozprašovaciu trysku tak, aby sa otvorila a naneste 
Osmo Čistič v spreji priamo na povrch. potom čistenú 
plochu utrite handričkou.

uPOzOrnenie

nanášajte len pomocou rozprašovača, inak 
hrozí poškodenie ošetrovanej plochy. 

Bezpečnostné opAtreniA 
A likvidáciA

bezpečnOstné Opatrenia

Uchovávajte mimo dosah detí. Ak je potrebná lekárska 
pomoc, majte k dispozícií obal alebo etiketu výrob-
ku. Karta bezpečnostných údajov je na vyžiadanie.

likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miest-
nym nariadením. Číslo odpadu je 07 06 01. recyk-
lovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú 
uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. 
podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia 
alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.
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