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МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА  
ОРИГИНАЛ 
Специално съобразено с нуждите 
на дървената настилка! 

 

    
3011 Clear 
Gloss 

3032 Clear 
Satin 

3062 Clear 
Matt 

3065 Clear 
Semi-Matt 

 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Прозрачен гланцов, сатенен или матов финиш 
за дърво в интериора, който съчетава по 
своеобразен начин предимствата на 
естествените масла и восъци в един уникален 
продукт. Третираната с масло с твърда вакса 
Оригинал повърхност не позволява 
образуването на петна, водонепропусклива е, 
има висока износоустойчивост и е приятна на 
допир. В сравнение с традиционните финиши, 
при използването на растителни масла и восъци 
се постига равномерно разпределение на цвета 
и хармоничен външен вид. Нанася се лесно – 
без грундиране и шлайфане между нанасянията 
– това ви спестява време и пари. 
Микропорестият финиш не се рони, не се 
напуква и не се люпи.  
Устойчив на вино, бира, кола, кафе, чай, 
плодови сокове, мляко и вода съгласно DIN 
68861-1А – без следи от вода. Веднъж 
изсъхнало покритието е безопасно за хора, 
животни и растения (устойчиво на слюнка и пот 
съгл. DIN 53160, подходящо за детски играчки 
съгл. EN 71.3) 
 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Идеално за обработка на всякакъв вид дървени 
подове, като масивни паркети, инженерингови 
паркети, дюшемета, OSB и корк. Подходящо за 
обработка на мебели. 

  
СЪДЪРЖАНИЕ 
На базата на естествени растителни масла и 
восъци (слънчогледово масло, соево масло, 
масло от магарешки трън, карнаубов восък и 
канелилов восък), парафин, сикативи 
(подсушители) и водоотблъскващи добавки. 
Неароматизиран бял спирт (без бензол). Този 
продукт съответства на директивата на ЕС (кат. 
A/i): 500 гр/л ЛОС (2010), като съдържа 
допустимото количество (макс. 500 гр/л) 
Летливи Органични Съединения.  
Подробна декларация можем да ви изпратим 
след запитване от ваша страна. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Специфично тегло (плътност): 0.88-0.95 g/cm³  
Вискозитет: 95-240 mPas 
Мирис: слаб/лек, без мирис след изсъхване 
Точка на запалване: >60°C съгл. DIN EN ISO 
2719 
 
СЪХРАНЯВАНЕ 
5 години и повече, ако се съхранява на сухо 
място при добре затворена опаковка.  Ако се 
сгъсти поради ниски температури, да се остави 
преди употреба 24-36 часа на стайна 
температура. 
 
ПОДГОТОВКА 
Дървесната повърхност трябва да бъде чиста, 
суха и незамръзнала (максимално допустима 
влажност 18%). Маслото с твърда васка 
Оригинал е готово за нанасяне без да се 
разрежда. Разбъркайте добре. Почистете много 
добре старото масло до отваряне на порите. 
Старите лак и боя трябва да бъдат отстранени. 
Общоприето е, че трябва да носите предпазна 
маска по време на шлайфането. Запълнете 
малките пукнатини, по-големите фуги или дупки 
в дървото (Osmo Wood Filler/Оsmo паста за 
дървесина). Изшлайфайте старателно 
повърхността на дървото. Започнете с груба 
шкурка. Финалното шлайфане за подове трябва 
да е със шкурки P120-150, а за мебели P180-
240. Преди да нанесете маслото почистете 
праха с метла и прахосмукачка. Крайният вид на 
готовата повърхност може да бъде повлиян от 
редица фактори, вкючително състоянието на 
дървесината. Поради тази причина, винаги е 
препоръчително да обработите пробен участък 
предварително, особено при работа с непознат 
материал. 

 
 
 

 
 
 

24 m²/ 1l 
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ОБРАБОТКА 
Нанесете тънък слой с твърда четка (Osmo Flat 
Brush), четка за под или Osmo микрофибърен 
валяк в посока на дървесната шарка и 
разнесете добре. Оставете да съхне около 8-10 
часа при добра вентилация на помещението. 
След изсъхване, бързо нанесете втори слой. 
При реновиране на чиста и суха повърхност 
обикновенно една ръка е достатъчна. 

 
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 
С Osmo Brush Cleaner (без добавени аромати). 

 
ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ 
Около 8-10 часа (при нормална температура, 
23°C, 50% влажност). При по-ниски 
температури и/или по-висока влажност времето 
за изсъхване се удължава. След 2-3 седмици 
повърхността е напълно заздравена. 

 
РАЗХОДНА НОРМА 
Един литър покрива прибл. 24 м2 на 1 ръка 
Разходът значително се влияе от състоянието 
на дървесината. Предоставените тук данни се 
отнасят за гладки и чисти повърхности. Други 
типове повърхности могат да доведат до 
промяна в разходната норма. 
. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 
Естественият цвят на дървото изпъква при 
нанасяне на масло и придава т.нар. „мокър 
ефект“. Ако нанесете твърде голямо количество 
материал или има недобра вентилация в 
помещението, времето за съхнене ще се 
увеличи. 
За тъмна и богата на екстракти твърда 
дървесина (н.пр. Венге, Мербау, Жатоба и т.н.) 
препоръчваме употребата на Osmo Wood Wax 
Finish Clear Extra Thin. Препоръчва се пробно 
нанасяне. 
При коркови повърхности, поради високата и 
попивателна способност, нанесете особено 
тънък слой масло. Освен това очаквайте по-
дълго време на съхнене (поне 24 часа). 
Внимание: Във вътрешността на шкафове и 
чекмеджета нанесете най-много един тънък 
слой с парцал. 
Третираните с масло с твърда вакса Оригинал 
повърхности са лесни за поддръжка. 
Отстранявайте твърдите замърсители с метла 
или прахосмукачка. При почистване добавете 
Osmo Wash and Care концентрат в кофа с вода 
и измийте повърхността с навлажнен (не 
мокър!) парцал.  
 
 
 
 

При необходимост за освежаване и интензивно 
почистване използвайте Osmo Liquid Wax 
Cleaner. Ще постигнете по-висока степен на 
гланцираност, ако след окончателното 
изсъхване на повърхността нанесете тънък слой 
Osmo Liquid Wax Cleaner и след изсъхване 
полирате.  

 
ВНИМАНИЕ 
Дръжте далеч от деца. Избягвайте контакт с 
очите, кожата и дрехите. Носете със себе си 
опаковката или етикета на продукта при нужда 
от консултация с лекар. Използвайте само на 
открито или в добре вентилирани помещения.  
Внимание: Незабавно след употреба изперете 
всяка кърпа попаднала в контакт с продукта или 
я съхранете в херметически затворен съд. 
(опастност от самозапалимост). Изсъхналото 
масло съответства на изискванията на 
категория В2 (нормално запалим) съгласно DIN 
4102. Можете да получите подробна 
информация за безопасност при запитване от 
Ваша страна в случаите на професионална 
употреба. 

 
ИЗХВЪРЛЯНЕ 
Изхвърлете остатъчния продукт и напълно 
празните опаковки в съответствие с местните 
официални разпоредби (код на отпадъка 08 01 
11). Само напълно празни кутии могат да бъдат 
рециклирани. 

 
ЦВЕТОВА ГАМА 
3011 Безцветен гланц 
3032 Безцветен сатен 
3062 Безцветен мат 
3065 Безцветен полумат 

 
РАЗФАСОВКИ 
0.375 л; 0.75 л; 2.50 л; 10 л; 25 л 

 
Горепосочената информация е предоставена на 
добра воля и не поражда правни отношения. 
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