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ŻEL DO USUWANIA 
SZAROŚCI DREWNA 

Skutecznie czyści i przywraca piękno 
zszarzałemu drewnu! 

 
6609  
Bezbarwny 

Gęsty, specjalistyczny preparat Osmo przeznaczony do 
czyszczenia i odświeżania zszarzałego drewna na 
zewnątrz. Żel do usuwania szarości drewna jest gęsty, 
dzięki czemu można go łatwo nanieść również na 
powierzchnie pionowe. Głębokie oddziaływanie żelu 
pozwala usunąć z drewna szarą patynę, a następnie po 
olejowaniu drewno odzyska swój piękny, ciepły odcień.  

ZASTOSOWANIE 
Żel do usuwania szarości drewna jest szczególnie 
zalecany do tarasów i fasad drewnianych oraz mebli 
ogrodowych. 

SKŁAD 
Żel do usuwania szarości drewna Osmo zawiera 
biodegradowalny kwas szczawiowy (< 5 %). Produkt nie 
zawiera rozpuszczalników, formaldehydów, związków 
chloru ani animów.  

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
Ciężar właściwy: 1,09 g/cm³ 
Lepkość: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, tiksotropowy 
Woń: słaba/łagodna, po wyschnięciu bezwonna 
Temperatura zapłonu: nie dotyczy 
 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
Poszarzałe drewno oczyścić z większych zanieczysz-
czeń (zamieść), następnie namoczyć wodą. Żel jest 
gotowy bezpośrednio do użycia. Nie rozcieńczać. 
Przed zastosowaniem żelu zalecamy przeprowadzenie 
próby w mało widocznym miejscu. 
 
APLIKACJA 
Żel nakładać na drewno obficie wzdłuż słojów drewna. 
Po ok. 20 minutach powierzchnię wyszorować twardą 
szczotką, a następnie spłukać wodą. Pozostawić do 
wyschnięcia na 48 godzin. Następnie odświeżone 
drewno zabezpieczyć jedną z powłok Osmo (np. 
Olejem tarasowym, Lazurą olejną do ochrony drewna 
lub Olejem kryjącym zewnętrznym).  

 

 

 

 

WYDAJNOŚĆ 
1 L żelu wystarcza na ok. 10 m². Wydajność produktu 
zależy od właściwości wykorzystanego drewna. Dane 
dotyczą powierzchni gładkiej (heblowanej lub szlifo-
wanej). Dla innych rodzajów powierzchni wydajność 
żelu może odbiegać od podanych wartości. 
 
PORADY 
Chronić przed bezpośrednim kontaktem z metalami (np. 
armaturą) i roślinami (rośliny uprawne i ozdobne 
zabezpieczyć np. folią malarską).  

WSKADÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 
Chronić przed kontaktem z dziećmi. Unikać kontaktu z 
oczami i skórą. W razie kontaktu z oczami obficie 
płukać je wodą i skonsultować się z lekarzem. Do pracy 
założyć odpowiednie ubranie oraz rękawice i okulary 
ochronne. W razie połknięcia natychmiast zasięgnąć 
rady lekarza i okazać opakowanie lub etykietę. Karta 
charakterystyki dostępna na żądanie podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą. 
 
PRZECHOWYWANIE 
Chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami  
(przechowywać w temp. 5-30 °C).  

UTYLIZACJA 
Resztek produktu i półpełnych opakowań pozbywać się 
zgodnie z zgodnie z przepisami lokalnymi (Kod odpadu 
EU - 20 01 29). Do odzysku można oddawać tylko puste 
i oczyszczone opakowanie.  
 
DOSTĘPNE OPAKOWANIA 
Pojemność: 0,5 L;  2,5 L  

 
 
Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą 
najlepszą wiedzą, ale bez gwarancji 

Stan na 07/14
 

 INFORMACJA O PRODUKCIE 
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  / 1l 

1 POWŁOKA 


