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Uviwax® UV-Protection 

Decentně bělavý ochranný nátěr proti UV záření na dřevo v interiéru 
Zabraňuje přirozenému žloutnutí a blednutí dřeva 
Vše v jediném nátěru 
 
7266 Smrk-bílý 
Transparentní  
 
Popis produktu:  
Jedná se o decentně bělavě tónovaný polomatný a odolný nátěr na dřevo voskového 
charakteru pro interiérové použití. Osmo Uviwax® Smrk-bílý je odolný vůči nečistotám a 
otěru, odpuzuje vodu a zajišťuje dřevu příjemný pocit na omak. 
Osmo Uviwax® Smrk-bílý chrání lignin, obsažený ve dřevu, vůči škodlivým UV paprskům, 
snižuje přirozené žloutnutí dřeva a decentní bílý odstín má dlouhou životnost. 
Mikroporézní, nepraská, neloupe se, netvoří šupinky. Po zaschnutí je nátěr neškodný pro 
lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy DIN 53160, vhodné i pro 
dětské hračky v souladu s požadavky normy EN 71.3). 
 
Oblast použití: Osmo Uviwax® Smrk-bílý se hodí na první nátěry obložení zdí a stropů 
stejně jako skříní a dveří v interiéru. Také je vhodný pro renovaci dřev, průmyslově 
ošetřených přípravkem Osmo Uviwax®. Vhodné také pro všechny druhy tuzemského 
dřeva. 
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Složení: Disperze polymeru, vosky a přídavné látky, chránící proti UV záření, oxid titaničitý 
(bílý pigment). Rozpouštědlo: voda. 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/e, 130 g/l). 
Podrobné informace týkající se složek jsou k dispozici na vyžádání. 
 
Skladování: Výrobek má dobu životnosti nejméně dva roky, je-li uchováván v těsně 
uzavřených nádobách na suchém místě při teplotách v rozmezí 5 až 35 ºC. Při přepravě i 
skladování chraňte před mrazem. 
 
Příprava: Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokrytý námrazou (vlhkost 
max. 18 %, minimální teplota pro nátěr +10 °C). Osmo Uviwax® Smrk-bílý je připraven 
k přímému použití, prosím neřeďte. Před použitím důkladně promíchejte. Před aplikací 
obruste veškeré staré barvy nebo laky, při broušení používejte ochrannou masku proti 
prachu. 
Dřevo s vysokým obsahem pryskyřic (např. modřín) by mělo být ošetřeno nejprve Osmo 
Čističem štětců. 
Osmo Uviwax® Smrk-bílý se aplikuje v jediném nátěru a může být aplikován pouze na 
surové, neošetřené dřevo. V případě potřeby ho obruste jemným smirkovým papírem. 
Dřevo, v minulosti ošetřené přípravkem Osmo Uviwax® Smrk-bílý, stačí očistit a přetřít. 
 
 
 
Zpracování: Výrobek nanášejte pomocí plochého štětce AQUA v tenké vrstvě ve směru 
vláken dřeva a důkladně rozetřete nebo aplikujte nástřikem. Doba schnutí je přibližně 2 - 
3 hodiny. 
Je-li třeba, mezi nátěry je možno dřevo obrousit (zrnitost 360). 
Po zaschnutí proveďte druhý nátěr, stejně tenkou vrstvu rovnoměrně rozetřenou. 
 
Upozornění: Osmo Uviwax® Smrk-bílý se aplikuje jako jediný nátěr. Nemíchejte s jinými 
nátěrovými hmotami nebo ho jimi neřeďte. 
Pro renovace postačuje zpravidla jediný nátěr. 
Jestliže si přejete jiný barevný odstín na dřevěné povrchy ošetřené přípravkem Osmo 
Uviwax® Smrk-bílý, doporučujeme použít pouze přípravky řady Osmo Park Lane nebo 
Osmo Vosk pro obytné prostory. 
Výsledný vzhled nátěru závisí – kromě jiného – také na přirozených charakteristikách 
dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme provedení zkušebního nátěru před vlastním 
použitím. 
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Čištění pracovního nářadí: Pracovní nářadí vyčistěte ihned po použití vodou a mýdlem. 
 
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 dobu schnutí.   
 
Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo 
oděvem. Nevdechujte mlhu/aerosol.  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo 
štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.  
Při nevhodném skladování je možný mírný vzrůst vnitřního tlaku v plechovce, plechovku 
prosím otevírejte opatrně. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal 
se zbytky výrobku prostřednictvím oprávněných osob v souladu s požadavky zákona o 
odpadech (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 080112 Jiné odpadní barvy a laky 
neuvedené pod číslem 080111). 
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. 
 
 
 
Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, 
nepředstavují ale jakoukoliv záruku. 
 
 
 
 
 
 
 
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 


