
 

 

Intenzivní čistič  
olejovaných a voskovaných podlah  
       

   

 

     
 
 

 

30-100 m2/1 l     
 1 nátěr     

8019   
    

bezbarvý   
    

   
    

   
    

   
    

   
  

 

 

 
  

    
   

    
   

    
 

      

       

       

 

Popis produktu:  

Vysoce účinný lehce alkalický speciální 
čistič pro odstraňování organických a 
anorganických nečistot ve vnitřních a 
venkovních prostorách. Ideální pro 
intenzivní čištění olejovaných a 
voskovaných dřevěných povrchů před 
vlastním ošetřením nátěrovými 
hmotami OSMO. 

 

Doporučené použití:  

Osmo Intenzivní čistič je určen 
zejména na intenzivní čištění 
olejovaných a voskovaných dřevěných 
povrchů, například podlah, dřevěných 
teras a nábytku. 

 

Složení: 

Alkalický základní čistič odpovídající 
požadavkům nařízení č. 648/2004 o 
detergentech: < 5 % kationtových 

povrchově aktivních látek; neiontové 
povrchově aktivní látky, silikáty, 
komplexních plniva NTA a pomocné 
látky. 

 

Fyzikální vlastnosti: 

specifická hmotnost: 1,05 – 1,10 g/cm3 

viskozita: 20 – 25 s (3 mm, DIN 53211) 

zápach: slabý, jemný; po zaschnutí 
bez zápachu 

pH: 10,9 (10 g/l) 

 

Skladovatelnost:  

Trvanlivost 2 roky a déle, je-li výrobek 
uchováván v těsně uzavřených 
obalech na suchých místech. 

 

 

 



 

 

Zpracování/Aplikace: 

Koncentrát nařeďte vodou v poměru 
1:10 až 1:20. Na ušpiněnou plochu 
naneste čistič, nechte špínu, ať se 
uvolní, a následně setřete čistou 
vodou. V každém případě vyzkoušejte 
vhodnost přípravku pro daný povrch. 
Pro strojní čištění podlah 
doporučujeme jednokotoučový 
kartáčový čistící stroj (např. Osmo 
FloorXcenter) s červenými nebo 
zelenými čisticími kotouči. Poté pro 
odstranění nečistot použijte Osmo 
vlhký mop nebo čistý bavlněný hadr, 
neuvolňující vlákna. 

 

Vydatnost :  

1l stačí při 1 nátěru na cca 30- 100 m2 

 

Upozornění:  

Olejované a voskované povrchy se po 
použití Osmo Intenzivního čističe ošetří 
odpovídající Osmo nátěrovou hmotou 
(např. Osmo Tvrdým voskovým olejem 
na dřevěné podlahy, Osmo Bangkirai 
olejem pro dřevěné terasy atd.). 
Nepoužívejte neředěné. Nepoužívejte 
pouze na části ploch. Na neznámých 
nátěrech může dojít ke změně barvy 
nebo struktury původního povrchu. 
Dřeva, s vysokým podílem obsažených 
látek (zvláště dub) se při kontaktu s 
neředěným Osmo Intenzivním čističem 
zbarví tmavě. I v případě ředěného 
čističe doporučujeme v každém 
případě vyzkoušet. Zabraňte zaschnutí 
roztoku na čištěném povrchu. Není 
určeno k dennímu čištění. 

Upozornění na nebezpečné vlastnosti 
koncentrátu: Dráždí oči a kůži. 

Bezpečnostní pokyny: 

Obsahuje metakřemičitan disodný. 
Dráždí kůži. Způsobuje vážné 
poškození očí. Reakcí s kyselinami se 
uvolňuje teplo. Nebezpečí 
vystřikování!. Musí se dodržovat 
obvyklé predpisy pro zacházení s 
chemikáliemi. 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Před 
použitím si přečtete údaje na štítku. 
Používejte ochranné 
rukavice/ochranné brýle. PŘI 
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. 

Vyjmete kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout 
snadno. 

Pokračujte ve vyplachování. PŘI 
STYKU S KUŽÍ: Omyjte velkým 
množstvím vody. 

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po 
ruce obal nebo štítek výrobku.  

Na vyžádání je k dispozici 
bezpečnostní list. 

 

Odstranění obalu:  

Odstraňte obsah/obal v souladu s 
požadavky zákona o odpadech (kód 
odpadu podle Katalogu odpadů: 07 06 
01*). Prázdné nádoby odevzdejte ve 
sběrnách nebezpečných odpadů k 
recyklaci. 

 

Barevné odstíny:  

8019 bezbarvý 

 

Velikosti balení:   

1 l; 5 l  



 

 

 

Výše uvedené informace jsou 
poskytnuty v dobré víře a podle našich 
nejlepších znalostí, nepředstavují ale 
jakoukoliv záruku. 

Technický list sestavil na základě 
podkladů od výrobce OSMO HOLZ 

und COLOR GmbH importér pro ČR a 
SR :   

Fa. AU-MEX spol. s.r.o.  Poděbradská  
574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, 
www.au-mex.cz          
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