
 

 

Sada k odstraňování pryskyřice 

K odstranění ze dřeva vyteklé pryskyřice na barevně 

upravených dřevěných površích 

Metoda zpracování pro zahradní nábytek nebo jiné dřevo venku 

 

 

Doporučené použití:  

U zahradního nábytku nebo i fasád a 
jiných dřevěných prvků, které jsou 
vyrobeny z dřevin obsahující pryskyřici 
jako např. borovice nebo modřín 
dochází k tomu, že tato pryskyřice při 
silnějším slunečním ohřátí vytéká ze 
dřeva na povrch. Tato pryskyřice na 
povrchu dřeva je nejdříve lepivá, po 
nějaké době však zkrystalizuje a dá se 
mechanicky odstranit z povrchu dřeva. 

 

Zpracování/Aplikace: 

Aby se tato zaschlá pryskyřice 
dovedně a bez poškození nátěru 
odstranila, doporučujeme Vám 
následující postup pro její odstranění: 

 

 



 

 

1. Vyteklou zaschlou pryskyřici 
nejdříve odstraňte tupým dlátkem nebo 
škrabkou až se vyrýsuje jen slabý film 
tvořený pryskyřicí na povrchu dřeva. 

Tuto činnost provádějte jemně a 
snažte se, aby jste nepoškodili barvu. 

 

2. Přiložený čistící hadřík 
navlhčete přiloženým „ Speciálním 
odstraňovačem pryskyřice – Spezial 
Harzentferner „ a  očistěte zbytek 
pryskyřice na povrchu dřeva. 

 

3. Barva ztratí pouze svůj odstín 
lesku. Aby jste opět vyrovnali tento 
odstínový defekt, doporučujeme na 
čistící hadřík nanést výrobek OSMO 
Bezbarvá olejová lazura  č. 000             
( Osmo Klar- Öl Lasur 000 ) a rozetřít 
na vzniklá matná místa. Pak již nechte 
lazuru jen zaschnout. 

 

Bezpečnostní pokyny: 

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 
24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 
26 Při zasažení očí okamžitě důkladně 
vypláchněte vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc. Obsahuje 
dichlofluanid, kobaltkarboxylát a 2-
butanonoxim. Může vyvolat alergickou 
reakci. Při požití okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc a přeložte obal nebo 
etiketu výrobku. Používejte pouze v 
dobře větraných prostorách.  

Pozor: Tekutým výrobkem napuštěný 
textil po použití okamžitě vyperte nebo 
uchovávejte ve vzduchotěsně 
uzavřené kovové nádobě (nebezpečí 
samovznícení). Uschlý nátěr odpovídá 

dle DIN 4102 požadavkům třídy B2 
(normálně hořlavý). 

Bezpečnostní list výrobku  je k 
dispozici na vyžádání pro profesionální 
uživatele. 

 

 

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 :   
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