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 Ucelené a efektivní odstranění starých terasových olejů a lazur 
6611 

bezbarvý 

 

Popis produktu: 

Viskózní odstraňovač barev připravený k okamžitému použití a určený k odstraňování starých olejových nátěrů 

v exteriérech. Následně je možno povrch ošetřit přípravkem Osmo Odšeďovač dřeva - gel a znovu natřít olejovým 

nátěrem. 

 

Použití: 

Osmo Odstraňovač barvy - gel odstraňuje staré terasové oleje a lazury z dřevěných teras a dřevěného zahradního 

nábytku. Ideální k odstraňování olejové vrstvy z částečně zvětralých dřevěných teras, aby bylo dosaženo jednotného 

vzhledu bez olejového povlaku. 

 

Složení: 

Osmo Odstraňovač barvy - gel obsahuje vodu, xanthanovou gumu, hydroxid sodný a hydroxid draselný. 

Podrobné informace jsou k dispozici ne vyžádání. 

 

Fyzikální vlastnosti: 
hustota:  1,05 g/cm3 +/- 0,05 g/cm3 

pH:   11,0 - 11,5 

Skladování:  
Doba životnosti je 2 roky a více, je-li výrobek uchováván v suchu v těsně uzavřeném původním obalu. Chraňte před 

mrazem a teplotami nad 30°C. 

 

Příprava povrchu:  

Dřevo očistěte od hrubých nečistot (například koštětem). Plochy, které nechcete očistit, pečlivě překryjte. Osmo 

Odstraňovač barvy - gel je připraven k okamžitému použití, neřeďte. Před i v průběhu aplikace důkladně promíchejte. 

Před použitím proveďte zkušební nátěr. 

Vhodnost, dobu působení, a potřebné množství přípravku zjistěte zkouškou na odpovídajících vzorcích. Pozor při 

použití na ozdobných lištách. Lišty se mohou uvolnit od podkladu. 

Aplikace: 

Přípravek naneste štětcem nebo Osmo Terasovým kartáčem v dostatečné míře (cca 200 ml/m2) na suchou plochu 

určenou k očištění a nechte působit až 30 minut (ne déle než je nutné!). Během této doby udržujte plochu vlhkou (např. 

rozprašovačem vody). Nakonec plochu vydrhněte pod tekoucí vodou ve směru vláken. Po zaschnutí zvažte, zda je třeba 

proces zopakovat. Nesmyté zbytky výrobku Osmo Odstraňovač barvy - gel můžou mít negativní vliv na kvalitu 

budoucího nátěru. Dávejte proto pozor na důkladné omytí plochy. Pokud chcete následně plochu znovu natřít olejem, 

je třeba ji předtím (po uschnutí) neutralizovat přípravkem Osmo Odšeďovač dřeva - gel. 
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Čištění pracovního nářadí: Pracovní nářadí vyčistěte vodou a mýdlem. 

 

Doba schnutí:  
Před nanesením nového nátěru je třeba nechat dřevo důkladně – min. 48 hodin - vyschnout. Při nižších teplotách a/nebo 

vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje doba schnutí dřeva.   

 

Vydatnost:  
1 l postačí při jedné aplikaci pro přibližně 5 m2  

 

Upozornění:  
Podklady, které nemají být očištěny, jako např. rostliny, porézní podklady (světlé desky z vymývaného betonu), hliník, 

zinek, nebo lakované plochy pečlivě zakryjte. Mějte po ruce připravenou vodu na umytí ploch, jež se gelem přišly 

nedopatřením do kontaktu (hliník, zinek, lakované plochy). Používejte rukavice a ochranné brýle. 

 

Bezpečnostní pokyny: 
Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce 

obal nebo štítek výrobku. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Po manipulaci důkladně omyjte. Používejte ochranné 

rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik 

minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte 

ve vyplachování. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Kontaminované oblečení 

svlékněte a před dalším nošením vyperte. Reaguje exotermicky s kyselinami (za uvolňování tepla). Nebezpečí 

vystřikování. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. 

 
      Varování 
 

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 21 Odpadní 

odstraňovače barev nebo laků). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné obaly. 

 

Odstíny: 

6611 bezbarvý 

 

Balení: 

0,50 l; 2,50 l; 5,00 l; 10,00 l 

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

záruku. 

 

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 :   
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