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BARVY O OCHRANA UVNITŘ

30 m2 / 1 l

OBLAST POUŽITÍ

Osmo Tvrdý voskový olej Original je ideální na ochranu 
veškerých dřevěných podlah jako masivní podlahové 
palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a 
korkové podlahy a také na plochy nábytku.

VÝHODY

 > Mimořádně odolný i pro trvalé zatížení
 > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti 

zcela zdravotně nezávadný
 > Přizpůsobený vlastnostem 

doporučených dřevin a prodyšný
 > Rezistentní kávě, vínu a cole
 > Lokálně opravitelný

Original

NÁŘADÍ

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 35 ml/m².

2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě mokré 
ploše.

3. Schnutí cca 8–10 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní 
vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní 
vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o 
dobré větrání.

4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným 
brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.

5. Druhý nátěr cca 35 ml/m².

6. Schnutí cca 8–10 hodin. Podmínky viz. bod. 3.

NÁŘADÍOBLASTI POUŽITÍ

Osmo Tvrdý voskový olej Efekt Natural je vhod-
ný na ochranu a téměř neviditelné zušlechtění 
světlých tuzemských dřevin v interiéru pro uchování 
přirozeného původního odstínu dřeva. Vhodný např. 
na dřevěné podlahy a plochy nábytku.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

(1. Tvrdý voskový olej Efekt Natural, 2. bezbarvý Tvrdý voskový olej)

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 30 ml/m².

2. "Chyby nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě mokré 
ploše.

3. Schnutí cca 24 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost 
vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vz-
duchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.

4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným 
brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.

5. Druhý nátěr cca 35 ml/m² bezbarvým Tvrdým voskovým olejem.

6. Schnutí cca 8–10 hodin. Podmínky viz. bod. 3.

VÝHODY

 > Světlé dřevo zůstane světlé
 > Chrání dřevo téměř neviditelně, žádný „trvale 

mokrý efekt“
 > Přizpůsobený vlastnostem dřeva a prodyšný
 > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela 

zdravotně nezávadný
 > Rezistentní kávě, vínu a cole

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 0,75 103  00  069 4

 2,50 103  00  073 2

3041  Natural

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ  
EFEKT NATURAL

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 0,375 103  00  161 4

 0,75 103  00  162 4

 2,50 103  00  163 2

 10,00 103  00  164 1

 25,00 103  00  165 1

 0,375 103  00  023 4

 0,75 103  00  001 4

 2,50 103  00  002 2

 10,00 103  00  003 1

 25,00 103  00  004 1

 0,375 103  00  043 4

 0,75 103  00  045 4

 2,50 103  00  050 2

 10,00 103  00  055 1

 25,00 103  00  057 1

 0,375 111  00  118 4

 0,75 111  00  119 4

 2,50 111  00  120 2

 10,00 111  00  121 1

 25,00 111  00  108 1

 

3011  Bezbarvý, lesklý

3032  Bezbarvý, hedvàbný 
polomat

3062  Bezbarvý, mat

3065  Bezbarvý, polomat

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ  
ORIGINAL

Upozornění:K dostání i certifikátem pro stavbu lodí nebo v provedení s 
protiskluzem (R9/R11).

Upozornění: Dbejte na naše doporučení dřevin na 
str. 20.

Upozornění: Dbejte na naše doporučení dřevin na 
str. 20.
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Upozornění: Vydatnost jednotlivých produktů je přímo závislá na stavu a druhu příslušného dřeva. Všechny údaje se vztahují na hladký a hoblovaný/
obroušený povrch. U jiných povrchů, jako např. kartáčovaný, strukturovaný nebo vroubkovaný povrch může být stupeň vydatnosti odlišný. Podle druhu dřeva 
a jeho zpracování (např. broušení) může být dosaženo různých výsledků, proto se doporučuje provést zkušební nátěr. Vždy je třeba vyhodnotit před aplikací 
vhodnost použitelnosti vybrané dřeviny pro daný účel.

VÝHODY

 > Obzvláště rychle schne
 > Mimořádně odolný i pro trvalé zatížení
 > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela 

zdravotně nezávadný
 > Přizpůsobený vlastnostem doporučených dřevin 

a prodyšný
 > Rezistentní kávě, vínu a cole
 > Lokálně opravitelný

NÁŘADÍOBLASTI POUŽITÍ

Ideální pro ochranu dřevěných podlah jako jsou 
např. podlahy z masivních prken, selská prkna, palu-
bky, OSB desky nebo korkové podlahy, stejně jako 
pro ošetření povrchu nábytku. Vhodný také na tera-
kotové a ostatní neglazované keramické dlaždice.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 35 ml/m².

2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nánosu v ještě mokré 
ploše.

3. Schnutí cca 4–5 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní 
vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní 
vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o 
dobré větrání.

4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným 
brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.

5. Druhý nátěr cca 35 ml/m².

6. Schnutí cca 4–5 hodin. Podmínky viz. bod. 3.

Na vyžádání také k dostání v 25 l kanystrech.

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ RAPID

Upozornění: Dbejte na naše doporučení dřevin na 
str. 20.

Upozornění: Dbejte na naše doporučení dřevin na 
str. 20.

24 m2 / 1 l

VÝHODY

 > Speciálně pro oblasti objektů
 > Mimořádně odolný i pro trvalé zatížení
 > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela 

zdravotně nezávadný
 > Přizpůsobený vlastnostem dřeva a prodyšný
 > Rezistentní kávě, vínu a cole
 > Lokálně opravitelný

NÁŘADÍOBLASTI POUŽITÍ

Osmo Tvrdý voskový olej protiskluzový je ideální na 
ochranu veškerých dřevěných podlah, u kterých je 
vyžadována zvýšená bezpečnost proti uklouznutí (ob-
last objektů), jako masivní podlahové palubky, parke-
tové podlahy, OSB a korkové podlahy. Doporučeno i 
na úpravu schodů ze dřeva.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 35 ml/m².

2. „Chyby nátěru" lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě 
mokré ploše.

3. Schnutí cca 8–10 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní 
vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší 
relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se 
postarat o dobré větrání.

4. Druhý nátěr cca 35 ml/m².

5. Schnutí cca 8–10 hodin. Podmínky viz. bod. 3.

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny 

 0,75 104  00  077 4

 2,50 104  00  078 2

 10,00 104  00  079 1

 0,75 104  00  095 4

 2,50 104  00  096 2

 10,00 104  00  097 1

 

3088  Bezbarvý polomatný, 
R9 protiskluzový

3089  Bezbarvý polomatný, 
R11 silně protiskluzový

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ  
PROTISKLUZOVÝ / EXTRA

Upozornění: Osmo Tvrdý voskový olej protiskluzový / Tvrdý voskový 
olej protiskluzový Extra nelze egalizovat jednokotoučovým strojem s 
bílým padem

protiskluzový

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 0,75 103  00  093 4

 2,50 103  00  092 2

 10,00 103  00  091 1

 0,75 103  00  101 4

 2,50 103  00  098 2

 10,00 103  00  097 1

 0,75 151  00  512 4

 2,50 151  00  513 2

 10,00 151  00  518 1

 

3232  Bezbarvý, hedvàbný 
polomat

3262  Bezbarvý, matný

3240  Transparentní bílý



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EXPRES

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 0,75 103  00  132 4  

 2,50 103  00  134 2  

 10,0 103  00  136 1  

 25,0 103  00  138 1  

 0,75 103  00  282 4  

 2,50 103  00  284 2  

 10,0 103  00  286 1  

 25,0 103  00  288 1  

 

3332  Bezbarvý, hedvàbný 
polomat

3362  Bezbarvý, matný
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BARVY O OCHRANA UVNITŘ

NÁŘADÍ

NÁŘADÍ

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Tvrdý voskový olej Expres je ideální pro 
ochranu dřevěných podlah jako jsou např. podlahy z 
masivních prken, selská prkna, palubky, OSB desky 
nebo korkové podlahy, stejně jako pro ošetření 
povrchu nábytku. 

V kombinaci s tužidlem 6632 je vhodný také na bez-
barvou úpravu tvrdých exotických dřevin s vysokým 
obsahem přírodních olejů jako např. Meranti, Wenge, 
Merbau a podobné dřeviny.

VÝHODY

 > Rychle schnoucí
 > Mimořádně odolný i pro trvalé zatížení
 > Použitelný bez tužidla i s tužidlem
 > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela 

zdravotně nezávadný
 > Přizpůsobený vlastnostem doporučených dřevin 

a prodyšný
 > Rezistentní kávě, vínu a cole
 > Ve spojení s tužidlem 6632 vhodný i na exotické 

dřeviny
 > Lokálně opravitelný

TUŽIDLO PRO TVRDÝ  
VOSKOVÝ OLEJ EXPRES

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

   0,150 151  00  525 6

         

VÝHODY

 > Zkrácená doba schnutí
 > Ideální pro objektové prostory
 > Ideální pro exotické dřeviny

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Tužidlo pro Tvrdý voskový olej Expres slouží 
jako přísada k Osmo Tvrdému voskovému oleji 
Expres pro urychlení schnutí.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. Otevřete lahvičku tužidla a přidejte do balení Tvrdého voskového 
oleje Expres. Důkladně promíchejte. 

2. Zpracování se provede tak jak je popsáno u Tvrdého voskového 
oleje Expres. 

3. Schnutí ca. 1 - 2 hodiny (při normálním klima cca 23°C/ relativní 
vlhkost vzduchu cca 50%.) Při nižších teplotách nebo vyšší relativní 
vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. 

4. Je nutné se postarat o dobré větrání.( První a druhý nátěr )

Upozornění : Doba zpracovatelnosti se snižuje přidáním tužidla na 
ca. 90 minut. Nenamíchejte si více materiálu než zvládnete zpracovat 
během 60 minut. Když víte, že nepoužijete celé balení Tvrdého vosko-
vého oleje Expres, přidejte k němu 6% tužidla - do extra nádoby!

 

6632  Bezbarvý

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 35 ml/m².

2. „Chyby nátěru" lze opravit až do 10 minut po 1. nánosu v ještě mokré 
ploše.

3. Schnutí cca 2– 3 hodiny (při normálním klima cca 23° C / relativní 
vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní 
vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o 
dobré větrání.

4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným 
brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.

5. Druhý nátěr cca 35 ml/m².

6. Schnutí cca 2– 3 hodiny. Podmínky viz. bod. 3.

Upozornění: Možnost také přidat Tužidlo pro Tvrdý voskový olej Expres 
6632 a zkrátit tím ještě více dobu schnutí. 

NÁŘADÍ


