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Intenzivní čistič 
Základní čistič působící do hloubky 

 

8019 Koncentrát  
 

Informace o výrobku:  

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. 

 

Pokyny pro použití:  
Olejem nebo voskem ošetřené dřevěné povrchy jako jsou podlahy, dřevěné terasy, nábytek stejně 

jako plasty, ušlechtilé oceli, WPC (Wood-Plastic Composite) a BPC (Bambus Polymer Composite) 

a ostatní vodě odolné materiály. 

 

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) 

 

Skladování:  

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

 

Pokyny pro aplikaci: 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 
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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. 

 

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 opatření: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry /aerosoly. Zamezte styku 

s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 

pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. 

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Reaguje 

s kyselinami za vzniku tepla! Nebezpečí vystřikování! Dodržujte bezpečnostní opatření při práci 

s chemikáliemi. 

 

 

Odstraňování odpadů:  

Obal důkladně vyprázdněte a odstraňte prostřednictvím oprávněných osob, zbytky výrobku 

odstraňte jako nebezpečný odpad. 

Doporučený kód odpadu: 07 06 01 

Kódování dle GISBAU GISCODE: GG40 

 

Balení:  

1 l, 5 l 

 

 

 
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 

Katka
Obdélník


