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KARTA APLIKACJI: WOSK TWARDY OLEJNY “RAPID”  
dotyczy produktów ( 3058 )  do blatów kuchennych 
 

 
zastosowanie: wewnętrzne  
zalecany do: blatów kuchennych, zabawek mebli, parapetów, itp. 
przeznaczenie: krajowe gatunki drewna 
wydajność: ok.12m2 przy dwóch powłokach 
ostatnie szlifowanie: granulacja papieru 120 do 150 
powierzchnia drewna: powinna być dokładnie odpylona 
nanoszenie narzędziami: wałek z mikrowłókna osmo, szczotka osmo, 
blacha parkieciarska, pędzel, naturalna szmatka bez kłaczków(wcieranie) 
ilość warstw przy nanoszeniu wałkiem, szczotką: 2 
ilość warstw przy nanoszeniu blachą: 3 
właściwa warstwa aplikacji: 90g/m2 przy 2 powłokach 
zasada aplikacji: dokładne rozprowadzenie – wtarcie ( cienka powłoka ) 
 
APLIKACJA 
I Na wyszlifowaną i odkurzoną powierzchnię drewna nanieść ( narzędziami 
jak wyŜej ) cienką powłokę Twardego Wosku Olejnego Rapid ( 3058 ) 
Powłokę moŜna zapedować białym pedem parkieciarskim natychmiast po 
naniesieniu produktu na drewno w celu ujednolicenia powierzchni. Na 
blacie kuchennym moŜna produkt wetrzeć szmatką bawełnianą bez 
kłaczków. 
II Po 4 godzinach ( moŜe być później ) nanieść drugą powłokę w/w 
Twardego Wosku Olejnego Rapid 3058 ( tę powłokę równieŜ moŜna 
ale nie trzeba pedować ) 
Uwaga !!!  
 
Podczas nanoszenia produktów Osmo naleŜy zapewnić wentylację 
pomieszczeń (uchylenie okien) w celu moŜliwości oksydacji wosku 
olejnego z powietrzem. Po zakończeniu prac nie przykrywać powierzchni 
foliami lub dywanami, ani nie myć powierzchni na mokro przez pierwsze 
10 dni od naniesienia ( moŜna jedynie okurzać na sucho ). Powierzchnia 
uzyskuje pełną twardość po w/w 10 dniach. Po upływie tego czasu moŜna 
wykonać tzw. pierwszą pielęgnację (dodatkowe zabezpieczenie 
powierzchni). Tę czynność naleŜy wykonać Środkiem do Czyszczenia i 
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Renowacji Wosku nr. 3029 tzw.Wachpflege oraz moŜna rozpocząć 
czyszczenie ( mycie) na wilgno produktem Wisch-Fix nr.8016 
 


