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ПРОТЕКТОР ЗА ДЪРВО 
Вакс импрегнатор без биоциди – 
специално за влажни помещения! 

 
 
 
 
 

4006 Clear 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-8,4 m2 / 1l 
 
 
 

1 COAT 
 

 
 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Безцветен, мокропорьозен импрегнатор за дърво, 
базиран на натурални масла и вакси без биоциди и 
разтворители. Благодарение на високата физична 
защита,  е особено подходящ за дървесини, 
склонни към посивяване. Osmo Протектор за дърво 
е силно водоотблъскващ. След изсъхване 
финишът е безопасен за хора, растения и 
животни.Подходящ за детски играчки съгласно EN 
71.3 и е устойчив на слюнка съгласно DIN 53160 
(German industrial norm). 

 

 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА 
Osmo Протектор за дърво е подходящ за всички 
продукти от дърво в интериора и особено към  
предразположените към мухъл и петна (напр. 
Чам): подове, дограма, дърво в банята. Подходящ 
и за екстериорни продукти, за които се изисква 
абсолютна екологичност при импрегнирането, 
например детски играчки, катерушки, пясъчници. 

 
 

СЪСТАВ 
Базирани на натурални растителни масла и вакси 
(масло от слънчоглед, соя, магарешки бодил, 
карнаубова и кандедилова вакса), парафин, 
сикативи и водоотблъскващи добавки, дезарома-
тизиран терпентин (benzene-free). Продуктът 
отговаря на изискванията на ЕС EU-Regulation 
(2004/42/EC) ЛОС макс. 750 g/l (Cat. A/h (2010)). 
Подробна декларация при поискване. 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Отн. тегло: 0.84-0.86 g/cm³ 
Вискозитет: 35-45s DIN EN ISO 2431/3 mm, лек 
мирис; мез мирис след изсъхване 
Точка на запалване: >61°C съгласно 
DIN EN ISO 2719 

СЪХРАНЕНИЕ 
5 години и повече ако се съхранява на сухо място и 
добре затворена опаковка. Ако замръзне, възвръща 
нормалната си консистенция при нормална 
температура след 24-36 часа. 

 

 
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 
Дървената повърхност да бъде чиста, суха, 
незамръзнала (макс. влажност 18%). 
Osmo Протектор е готов за употреба, моля не 
разреждайте. Разбъркайте добре преди употреба. 
Почистете старателно старите микропорьозни 
покрития. Стари бои и лак трябва да бъдат 
напълно премахнати. При шлайфане работете с 
маска. Малки пукнатини и дупчици попълнете с 
кит (напр. Osmo Wood Filler). 
Готовата повърхност се влияе освен от други фактори 
и от естествените характеристики на дървесината. По 
принцип се препоръчва пробно нанасяне, особено за 
непознати дървесини трябва да се експериментира. 
Osmo Протектор е съместим с всички обичайни 
лепила и китове, с изключение на съдържащите 
силикон. 

 

 
НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ 
Нанесете един слой върху чиста и суха дървесина 
с ОСМО четка с естествен косъм, валяк или с 
потапяне. Покрийте ако е възможно от всички 
страни. 
Време при потапяне: прибл. 2 мин. 
Осигурете добра вентилация за съхнене. 
Финишен слой трябва да бъде поставен в 
рамките на една седмица.. 

 
 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 
С Osmo Brush Cleaner (без ароматни съединения). 
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ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ 
Прибл. 24 часа при нанасяне с четка и прибл. 36 
часа при потапяне (нормални климатични условия 
23°C/50 % влажност). По-ниски температури и/или 
по-виоска влажност могат да удължат времето за 
съхнене. Осигурете добра вентилация. 

 

 
РАЗХОДНА НОРМА 
1 л покрива около 6-8.4 m² на 1 ръка.  Разхдът 
зависи от характера на дървесината. 
Информацията се отнася за шлайфана, гладка 
повърхност. Други повърхности могат да 
доведат до по-голям разход. 

ВНИМАНИЕ 
Пазете на недостъпни за деца места. Да не попада 
в очите, кожата, дрехите. Съдържа 2- 
бутаноноксим Може да предизвика алергична 
реакция. Ако е необходима лекарска намеса 
носете опаковката или етикета. Да се използва 
навън или в добре проветряеми помещения. 
Изхвърляйте само напълно празни опаковки на 
определените за целта места съгласно местното 
законодателство (EU-код за отпадъци 08 01 11). 
Внимание: Измийте всяко парче плат, пропито с 
продукта веднага или го съхранете в херметически 
затворен метален контейнер (опасност от 
самозапалване). Изсъхналата повърхност отговаря 
на B2 съгласно DIN 4102 (нормална запалимост). 
Лист за безопасност за професионалисти при 
запитване. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА 
Маслата подчертават естествения цвят на 
дървесината (постоянен мокър ефект). 
Osmo Протектор не е самостоятелно покритие. В 
рамките на седмица трябва да се финишира с 
ОСМО масло. 
При използване на Osmo Протектор на големи 
площи преди Osmo Еднослоен лазур (One Coat 
Only HSPLUS), е възможно да се появят по-лъскави 
участъци поради екстремно високото съдържание 
а сухо вещество в еднослойния лазур. 
Поради силния водоотблъскващ ефект не 
използвайте като финиш водоразтворими продукти 
(напр. Интериорна вакса). 

 
ДЕПОНИРАНЕ 
Изхвърляйте само напълно празни опаковки на 
определените за целта места съгласно местното 
законодателство (EU-код за отпадъци 08 01 11). 
Само напълно празни опаковки могат да се 
рециклират. 

 

 
ЦВЯТ 
4006 
Безцветно 

 
 

ОПАКОВКИ 
0.75 L; 2.50 L; 25 L 

 
 

The above mentioned information is provided to the 
best of our knowledge however without any liability. 
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