
 

Informace o produktu: Vosk na řezné hrany č. 5735 

 ( vnější použití ) 
 

 

Fa. AU-MEX s.r.o. Poděbradská 574/40,Praha 9 – Vysočany. Tel. 00420 283933452, email: info@osmo.cz    

 

Vosk na řezné hrany 

 
 

Speciální přípravek pro ochranu řezných hran proti nasávání vlhkosti a tvorbě trhlin  

Vhodný pro terasové dílce a jiné prvky s řeznými hranami z tvrdých a měkkých dřevin 
 

Popis produktu:  

Osmo Vosk na řezné hrany je určený speciálně pro navoskování řezných hran dřeva, které chrání 

proti působení nepříznivých povětrnostních podmínek, a pro ochranu před vznikem prasklin. 

Minimalizuje nasávání vody stejně jako vysušování řezných hran. Chrání dřevo také zevnitř, 

protože dochází ke kapilárnímu vstřebávání. Zabraňuje bobtnání a sesychání dřeva stejně jako 

omezuje výron ve dřevě obsažených látek. 

 

- chrání před tvorbou prasklin 

- minimalizuje bobtnání a sesychání dřeva 

- působí i zevnitř dřeva 

- bez obsahu silikonů 

- bez obsahu vody 

- vysoká odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám 

- snadno aplikovatelný 

- bezbarvý – univerzální použití 

 

Doporučené použití:  

Osmo Vosk na řezné hrany se hodí převážně na řezné hrany terasových dílců, fasádních nebo 

střešních prvků z tvrdých a měkkých dřevin jako jsou bangkirai, teak, massaranduba, garapa, ipe, 

stejně jako pro borovici, smrk, modřín, cedr a tepelně ošetřené dřevo (termowood). 

 

Barevné odstíny: 

Odstín č. 5735 bezbarvý 
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Dodávaná balení: 

Balení o objemu 0,375 l. 

 

Vydatnost: 

1 litr výrobku Vosk na řezné hrany ošetří ca. 5m2 dřevěného povrchu. 

1 litr výrobku Vosk na řezné hrany ošetří ca. 600 kusů terasových dílců z obou stran. Přibližně 2 m2 

řezného povrchu. Obsah 0,375 l vystačí zhruba 230 terasových dílců (oboustranně).  

Vydatnost velmi závisí na vlastnostech dřeva a také na struktuře povrchu. Řezané hrany pojmou 

více materiálu než hrany zahoblované do hladka. 

 

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). Výrobek vyhovuje 

požadavkům 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, kategorie produktu A/j, 

obsah VOC max. 500 g/l). Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání. 

 

 

 

Fyzikální vlastnosti: 

Specifická hmotnost (hustota):   0,88 – 0,95 g/cm3 

Viskozita:     25-35s DIN EN ISO 2431/4 mm, thixotrop 

Zápach:      slabý (po rostlinných olejích), po zaschnutí bez 

zápachu 

Teplota vznícení:    45-52 °C nach DIN EN ISO 2719 

 

Doba použitelnosti: 

Doba životnosti je 5 let a více, je-li výrobek uchován dobře uzavřený na suchém místě. Pokud 

výrobek vlivem nízkých teplot zhoustne, je třeba ho pro znovunabytí původní konzistence ponechat 

při pokojové teplotě po dobu 24 – 36 hodin před vlastní aplikací. 

 

 

Příprava:  

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 20%). Osmo 

Vosk na řezné hrany je připraven k přímému použití, prosím neřeďte. Dobře před použitím 

promíchejte.  

Výsledný svrchní nátěr závisí kromě jiného také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto 

důvodu doporučujeme provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím. 

 

 

Aplikace:  
Přípravek Osmo Vosk na řezné hrany naneste na řezné plochy štětcem. Abyste docílili optimální 

ochrany silně nasákavého dřeva, aplikujte dva nátěry vlhký do vlhkého nebo po důkladném 

zaschnutí prvního nátěru aplikujte druhou vrstvu. 
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Čištění pracovního nářadí:  

Pracovní nářadí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu aromátů). 

 

Doba schnutí:  

Přibližně 3 - 4 hodiny (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). 

Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje doba schnutí.   

 

Upozornění:  

Výrobek používejte pouze na řezné hrany, přípravek není určen na velké plochy. Osmo Vosk na 

řezné hrany, který ukápl na jiné plochy než pro které je určen, utřete houbičkou. Přírodní oleje 

zdůrazňují přirozenou barvu dřeva (permanentně „mokrý“ vzhled). 

 

 

 

 

Bezpečnostní pokyny: 

 

 

 

 

 

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest.  

Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, 

horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 

Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte 

po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI 

STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu 

na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Odstraňte obsah/obal předáním do 

sběrny nebezpečných odpadů. 

 

Výrobek obsahuje: 2 - Butanonoxim 

Může vyvolat alergickou reakci. 

Pozor: Výrobkem nasáklou látku okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně 

uzavřené nádobě (nebezpečí samovznícení). Zaschlý nátěr splňuje požadavky normy DIN 4102 

třídu B2 (normálně hořlavý).  

 

 

 

Odstraňování: 

Zbytky výrobku a zcela vyprázdněné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 

Sb. o odpadech a místními předpisy – předejte na sběrné místo nebezpečných odpadů (doporučený 

kód dle Katalogu odpadů: 08 01 11). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné obaly. 
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Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, 

nepředstavují ale jakoukoliv záruku. 

 

Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete na našich www. 

 

 

 

 

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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