
 

 

Olej na kuchyňská dřevěná prkénka 
Voskový olej pro ošetření dřevěných povrchů 

   

 

       

 

 

         

         

  

 

24 m2/1 l       
 1 nátěr       

3099   
      

Bezbarvý   
      

matný   
      

 

 
 

      
  

               
   

      

Popis výrobku:  

Čirý přípravek, kombinující oleje a 
vosky. Osmo Olej na kuchyňská 
dřevěná prkénka je na bázi přírodních 
olejů a vosků a je vhodný pro ošetření 
dřeva: vytváří mikroporézní povrch, 
který nepraská, neodlupuje se, netvoří 
šupinky ani puchýřky. Ošetřený povrch 
je odolný vůči vínu, pivu, kole, kávě, 
čaji, ovocným šťávám, mléku a vodě v 
souladu s požadavky normy DIN 
68861 – 1 A, nezanechává stopy po 
vodě. Po zaschnutí je nátěr neškodný 
pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči 
potu a slinám podle normy DIN 53160). 
Osmo Olej na kuchyňská dřevěná 
prkénka je bezpečný při styku s 
potravinami v souladu s normou EN 
1186 část 5/14. 

 

Oblasti použití:  

Osmo Olej na kuchyňská dřevěná 
prkénka je ideální pro ošetření 
kuchyňských dřevěných krájecích 
prkének. 

Složení:  

Na bázi přírodních rostlinných olejů 
(slunečnicový, sójový a bodlákový olej) 
a vosků, parafinů, sikativ (sušidel) bez 
obsahu olova a látek, zajišťujících 
vodoodpudivost. Obsahuje 
dearomatizovaný lakový benzín (bez 
obsahu benzenu). Na výrobek se 
nevztahují požadavky na maximální 
přípustné hodnoty obsahu těkavých 
organických látek pro barvy a laky dle 
vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v 
platném znění (příloha č. 7, část II).  

Podrobné informace o složkách jsou k 
dispozici na vyžádání. 

 

Fyzikální vlastnosti: 

Specifická hmotnost: 0,92 – 0,97 
g/cm3 

Viskozita: 50 - 70 s (podle DIN EN ISO 
2431 / 4 mm,  

tixotropní) 



 

 

Zápach: slabý / jemný, po zaschnutí 
bez zápachu 

Bod vzplanutí > 60 °C (podle DIN EN 
ISO 2719) 

Hodnota pH: není požadováno 

 

Skladovatelnost:  

Doba použitelnosti je 5 let a více, je-li 
výrobek uchován v dobře uzavřené 
původní plechovce. Pokud výrobek 
vlivem mrazu zhoustne, je třeba ho pro 
znovunabytí původní konzistence 
ponechat při pokojové teplotě po dobu 
24 hodin před vlastní aplikací. 

 

Příprava:  

Dřevěný povrch musí být před aplikací 
čistý a suchý (vlhkost max. 18 %) a 
nesmí být pokryt námrazou. Osmo Olej 
na kuchyňská dřevěná prkénka je 
přímo připraven k použití, prosím 
neřeďte. Před použitím důkladně 
promíchejte.  

Staré nátěry a laky kompletně 
odstraňte.  Při broušení vždy 
používejte respirátor. Pečlivě dřevěný 
povrch obruste – začněte nejprve 
hrubým brusným papírem, pro finální 
broušení použijte hrubost 150 – 240 (v 
závislosti na druhu dřeva). 

Před vlastní aplikací přípravku pečlivě 
odstraňte z povrchu prach z broušení 
setřením nebo vysátím.  

Výsledný nátěr je kromě jiného závislý 
na vlastnostech dřeva, z toho důvodu 
je důležité provést nejprve zkušební 
nátěr, zejména pak u neznámých 
povrchů. 

 

Aplikace:  

První nátěr naneste v tenké vrstvě ve 
směru vláken dřeva a důkladně 
rozetřete pomocí Osmo válečku z 
mikrovlákna, Osmo plochého štětce 
nebo Osmo nanášecím rounem na  
olejové nátěry. Ponechte schnout po 
dobu 8 – 10 hodin. Během zasychání 
zajistěte dobré odvětrávání. 

Poté proveďte druhý nátěr v tenké 
vrstvě pomocí Osmo nanášecího 
rouna na olejové nátěry nebo tkaninou, 
neuvolňující vlákna. Při renovacích 
postačí zpravidla jeden nátěr na čistý a 
suchý povrch pomocí Osmo 
nanášecího rouna na olejové nátěry 
nebo tkaniny, neuvolňující vlákna. 

 

Čištění pracovního nářadí:  

Pracovní nářadí vyčistěte pomocí 
OSMO čističe na štětce (bez obsahu 
aromátů). 

 

Doba schnutí:  

Přibližně 8 - 10 hodin (za běžných 
klimatických podmínek: 23 °C, 50% 
relativní vzdušná vlhkost). Během 
zasychání zajistěte dobré odvětrávání. 
Nižší teploty a/nebo vyšší vzdušná 
vlhkost mohou prodloužit dobu schnutí. 

 

Vydatnost:  

1 l výrobku vystačí při jednom nátěru 
na cca 24 m2. Vydatnost závisí do 
značné míry na charakteristikách 
dřeva. Uvedené hodnoty se vztahují na 
hladké hoblované/broušené dřevěné 
povrchy, u ostatních povrchů se může 
vydatnost odlišovat. 



 

 

 

Upozornění:  

Osmo Olej na kuchyňská dřevěná 
prkénka zesiluje přirozený barevný 
odstín dřeva (trvale mokrý efekt). 
Nanesení moc silné vrstvy přípravku a 
nedostatečné větrání prodlužuje dobu 
schnutí. Povrchy ošetřené Osmo 
Olejem na kuchyňská dřevěná prkénka 
lze snadno vyčistit pomocí vlhkého 
hadříku a poté vytřít do sucha. 

 

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! Hadry nasáklé olejem po 
použití ihned vyperte nebo uskladněte 
ve vzduchotěsných kovových 
nádobách (nebezpečí samovznícení). 
Zaschlý nátěr je zařazen jako B2 
(hořlavý) podle DIN 4102. 

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 – odpad zařazujte 
jako 08 01 12 Jiné odpadní barvy a 
laky neuvedené pod číslem 08 01 11 a 
odevzdejte ve sběrnách odpadů nebo 
odstraňujte prostřednictvím 
oprávněných osob, spotřebitelé mohou 
výrobek odevzdat ve sběrných 

dvorech. Recyklujte pouze pečlivě 
vyprázdněné a vyčištěné obaly. 

 

Barevné odstíny:  

3099 bezbarvý matný 

 

Velikosti balení:   

0,5 l 

 

Výše uvedené informace jsou založeny 
na našich nejlepších znalostech, 
nepředstavují ale žádné záruky. 

 

Naše technické poradenství je Vám 
kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete 
na našich webových stránkách 
www.osmo.cz 

Technický list sestavil na základě 
podkladů od výrobce OSMO HOLZ 
und COLOR GmbH importér pro ČR a 
SR :   
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