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UVIWAX®  
  
Wyjątkowa ochrona UV dla drewna  
we wnętrzach.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 1 POWŁOKA 

 
 

 
 
OPIS PRODUKTU: 

Bezbarwna lub transparentna powłoka do drewna 
o charakterze wosku przeznaczona do drewna we 
wnętrzach. 
Uviwax® firmy Osmo chroni zawartą w drewnie ligninę 
przed szkodliwym działaniem promieni UV. Pozwala to 
zredukować naturalny proces żółknięcia drewna pod 
wpływem słońca i zachować na dłużej jasny, naturalny 
odcień drewna. 
Uviwax® firmy Osmo jest odporny na plamy, wodę  
i ścieranie, a pokryta nim powierzchnia staje się 
przyjemna w dotyku.  
Powłoka jest mikroporowata i dostosowana do 
potrzeb drewna, pozwala mu swobodnie oddychać, 
nie pęka, nie rozwarstwia się, ani nie łuszczy się. Po 
wyschnięciu powłoka bezpieczna dla ludzi, zwierząt i 
roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160; 
bezpieczna powłoka zabawek zgodnie z EN 71.3). 

 
ZASTOSOWANIA : 

Uviwax® firmy Osmo jest zalecany do wykańczania 
drewnianych paneli, sufitów a także szafek i drzwi we 
wnętrzach. Zalecany również do renowacji drewna 
wykończonego przemysłowo powłoką Uviwax (zabez-
pieczenie obciętych brzegów, nawierconych otworów, 
dodatkowych listew, płyt itp.). Nadaje się do wszystkich 
rodzimych gatunków drewna. 
 
SKŁAD: 

Dyspersja polimerowa, woski oraz substancje pomoc-
nicze chroniące przed promieniami UV. Rozpuszczalnik: 
Woda. Wartość dopuszczalna według norm UE dla tego 
produktu (kat. A/i): 130 g/l LZO (2010). Produkt zawiera 
maks. 90 g/l LZO.  
Szczegółowa deklaracja składu dostępna na żądanie. 

 
 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE: 

Ciężar właściwy: 1,05-1,15 g/cm³  
Lepkość: 20-35s wg DIN EN ISO 2431/3 mm, gęsty 
Odczyn PH: 8,1-8,9 
Zapach: słaby/łagodny, po wyschnięciu bezwonny 
Temperatura zapłonu: nie dotyczy  
 
PRZECHOWYWANIE: 

2 lata, jeżeli produkt jest przechowywany jest w suchym 
miejscu, w szczelnie zamkniętym pojemniku w temp. 5-35°C. 
Również w trakcie transportu nie wystawiać na działanie 
mrozu. 
 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: 

Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i bez śladów 
zmrożenia (maks. wilgotność drewna 18%, min. temperatura 
do aplikacji +10°C).  
Uviwax® firmy Osmo jest gotowy bezpośrednio do użycia,  
nie rozcieńczać. Dobrze wymieszać.  
Z powierzchni należy całkowicie usunąć (zeszlifować) stare 
farby oraz lakiery. Do prac szlifierskich założyć maskę 
przeciwpyłową.  
Drewna bogate w żywicę (np. modrzew) należy odtłuścić przy 
pomocy Środka do Odtłuszczania i Czyszczenia Narzędzi. 
Uviwax® jest powłoką samodzielną, którą można aplikować 
wyłącznie na surowe drewno.  
W razie potrzeby można wykonać międzyszlif drobnym 
ziarnem (P360). 
W celu renowacji, drewno pokryte uprzednio powłoką Uviwax®, 
wystarczy zazwyczaj dokładnie oczyścić z zabrudzeń i pokryć 
kolejną warstwą Uviwax®. 
Efekt końcowy zależy m. in. od właściwości drewna, dlatego 
przed malowaniem każdorazowo - zwłaszcza w przypadku 
nieznanego podłoża - zaleca się wykonanie próby. 
 
 
 

 
 

  
 
 

  

7200 
Bezbarwny, 
Jedwabisty 
połysk 
 

7266  
Biały świerk, 
transparentny 
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SPOSÓB UŻYCIA: 

Nakładać szybko, cienką warstwą na czyste i suche 
drewno, zgodnie z kierunkiem słojów, przy pomocy 
pędzla do powłok wodnych.  
Uviwax® firmy Osmo można nanosić również za pomocą 
aplikacji natryskowej. 

Następnie pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wen-
tylacji na około 3-4 godz.  

W razie potrzeby można wykonać międzyszlif drobnym 
ziarnem (P360). 

Po wyschnięciu nanieść - równie szybko i cienko - drugą 
warstwę. 

W przypadku renowacji z reguły wystarcza położenie 
jednej warstwy na dokładnie oczyszczoną z zabrudzeń 
powierzchnię. 

 
CZYSZCZENIE NARZĘDZI 

Zaraz po użyciu umyć wodą i mydłem. 
 
CZAS SCHNIĘCIA: 

Około 3-4 godziny (w standardowych warunkach: 23°C / 
50% wilgotności powietrza). W niskich temperaturach 
i/lub przy wyższej wilgotności czas schnięcia wydłuża się. 
Pozostawić do wyschnięcia w dobrze wentylowanym 
miejscu. 
 
WYDAJNOŚĆ: 

Przy nakładaniu 1 warstwy 1 litr wystarcza na ok. 16m2. 
Uwaga: Zużycie produktu na m2 w dużym stopniu zależy 
od charakteru pokrywanego nim drewna.  
Wszystkie podane informacje odnoszą się do gładkich 
lub/i heblowanych/szlifowanych powierzchni. Inne 
powierzchnie, np. szczotkowane lub strukturyzowane, 
mogą wymagać aplikacji większej ilości materiału. Efekt 
końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów 
(np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze 
należy wykonać próbę. 
 
WSKAZÓWKI: 

Uviwax® firmy Osmo jest powłoką samodzielną.  
Nie należy go rozcieńczać ani mieszać z innymi 
powłokami. 
Jeżeli pożądana jest zmiana koloru powierzchni pokrytej 
uprzednio powłoką Uviwax®, w tym celu zalecamy użycie 
tylko i wyłącznie jednego z Wosków wewnętrznych firmy 
Osmo.  
 
 

 
 
 
UWAGA: 

Wskazówki bezpieczeństwa: Chronić przed dziećmi.  
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Unikać 
wdychania mgły/oparów/rozpylonej cieczy. W razie koniecz-
ności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik  
lub etykietę. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu. Niewłaściwe przechowywanie 
powoduje niewielkie podwyższenie ciśnienia w puszce. Puszki 
należy otwierać ostrożnie. Należy unikać uwolnienia do 
środowiska. 
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.  
 
UTYLIZACJA: 

Pozostałości produktu i całkowicie opróżnione opakowania 
należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
lokalnymi (kod odpadu 08 01 12). Do recyklingu należy odda-
wać wyłącznie opróżnione kanistry. 
 
ODCIENIE BARW: 

7200  Bezbarwny, Jedwabisty połysk 
7266  Biały świerk, Transparentny 
 
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 

0,75L; 2,5L; 25L 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Powyższe informacje przedstawiono zgodnie z najlepszą wiedzą, 
jednak bez jakichkolwiek gwarancji. 

    Wersja 04/16 


