BARVY A OCHRANA VENKU
24 m2 / 1 l

Nezávadné pro
člověka, zvířata a rostliny
Po uschnutí nátěru

006	Bangkirai olej, přírodně
zbarvený
007	Teak olej, bezbarvý

009	Modřín olej, přírodně
zbarvený
010	Thermo dřevo olej,
přírodně zbarvený
013	Garapa olej, přírodně
zbarvený
014	Massaranduba olej,
přírodně zbarvený
016	Bangkirai olej, tmavý
019	Terasový olej šedý
021	Terasový olej bahenní
dub

Balení
litr

Článek
Číslo

jednotka
balení

0,75

11500018

4

2,50

11500019

2

0,75

11500012

4

2,50

11500013

2

0,375

11500004

4

0,75

11500002

4

2,50

11500005

2

0,75

11500020

4

2,50

11500021

2

0,75

11500043

4

2,50

11500045

2
4

0,75

11500081

2,50

11500082

2

0,75

11500084

4

2,50

11500085

2
4

0,75

11500063

2,50

11500062

2

0,75

11500141

4

2,50

11500142

2

0,75

11500154

4

2,50

11500156

2
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MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ
Ceny

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry
1. První nátěr tence na surové (zvětralé) dřevo cca 35 ml/m².
Upozornění: Dřevo bohaté na pryskyřici a obsažené látky nechte
nejdříve zvětrat.
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nánosu v ještě
mokré ploše.
3. Schnutí cca 12 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní
vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní
vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při
dostatečném větrání.
4. Druhý nátěr cca 35 ml/m². (V případě renovace stačí zpravidla 1
nátěr na očištěný povrch )
5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 3.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

VÝHODY

Osmo Terasový olej chrání a ošetřuje dřevěné
podlahy, zahradní nábytek, zástěny z jehličnatých i
ušlechtilých dřev jako např. impregnovaná borovice,
douglaska, cedr, dub nebo bangkirai. Dále je vhodný
jako barevně transparentní nátěr teaku, eukalyptu a
jiných ušlechtilých a tepelně ošetřených dřevin.

>> Terasové oleje vyhlazují povrch dřeva, který poté
odpuzuje vodu a nečistoty.
>> Jednoduché oživení povrchu, bez nutnosti
obrušování a v případě tvrdých dřevin bez základního nátěru.
>> Osmo Teak olej je bezbarvý a nechrání proto před
UV zářením slunce ( rychlé zešednutí).

ODBORNÝ TIP

in a

uš

004	Douglasie olej, přírodně
zbarvený

en

sl

ko

Odstín
Číslo

mi

Vyz

TERASOVÉ OLEJE

NÁŘADÍ

ČISTIČ DŘEVĚNÝCH TERAS A PODLAH
INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A ODŠEDĚNÍ
Dřevo zešedne a čas od času je smysluplné jeho očištění a oživení.
Tak zůstane déle zachován jeho přírodní vzhled a bude zase
bezvadně vypadat. Specializovaný obchod Vám může zajistit tuto odbornou práci pomocí Osmo Stroje k čištění dřevěných teras a podlah,
se kterým se dosáhne profesionálního výsledku. Na jaře lze s tímto
strojem dát do pořádku dřevěná prkna v oblasti venku a na podzim
lze bez námahy do hloubky vyčistit dřevěné podlahy v oblasti uvnitř.
Stačí pouze vyměnit čistící kartáče.
Následně po této úpravě teras, lze dřevo chránit Osmo nátěrem na
dřevo, aby nyní opět viditelný přírodní originální odstín dřeva zůstal
opticky zhodnocen a zachován. K tomu účelu Vám doporučujeme
buď Osmo Terasové oleje nebo Osmo Ochrannou Olejovou lazuru na
dřevo. V případě hladkých teras navrhujeme jako konečný nátěr náš
Protiskluzový terasový olej.
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24 m2 / 1 l

PROTISKLUZOVÝ
TERASOVÝ OLEJ
Odstín
Číslo

430	Bezbarvý

1NÁTĚR
Balení
litr

Článek
Číslo

jednotka
balení

0,75

115 00 074

4

2,50

115 00 073

2

25,00

115 00 072

1

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ
Ceny

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry (nepoužívat jako samostatný nátěr).
(1. Terasový olej, 2. Protiskluzový terasový olej).
1. První pigmentovaný nátěr s jedním z Terasových olejů na surové
dřevo cca 35 ml/m².
2. „Chyby nátěru" lze opravit do 15 minut po prvním nátěru 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 vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při
dostatečném větrání.
4. Druhý nátěr (konečný nátěr) cca 35 ml/m² s Protiskluzovým terasovým olejem. (V případě renovace stačí zpravidla 1 nátěr na očištěný
povrch.)
5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 3.
* Není vhodný na výrobek 007 Teak olej.

OBLASTI POUŽITÍ

VÝHODY

NÁŘADÍ

Osmo Protiskluzový terasový olej je zvláště vhodný
na všechny dřevěné terasy a schody v oblasti venku
např. ze dřeva bangkirai, massaranduba, garapa, z
modřínu, douglasie nebo borovice. Je vhodný pro
rýhované, drážkované a obzvláště pro hladké plochy
teras.

>> Působí protiskluzově
>> Díky doplňkové ochraně proti zvětrání prodlužuje
trvanlivost pigmentovaných olejových nátěrů
>> Povrch odpuzuje vodu a je odolný proti působení
povětrnosti a UV záření
>> S ochranou nátěru
5 m2 / 1 l

VOSK NA ŘEZNÉ HRANY

1NÁTĚR

Odstín
Číslo

Balení
litr

Článek
Číslo

jednotka
balení

5735	Bezbarvý

0,375

103 00 151

4

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ
Ceny

1. První nátěr naneste sytě, mokré do mokrého, na surové dřevo
řezané napříč vláknem( tzn. na řezné hrany ) cca 150 ml/m².
2. Schnutí cca 3 - 4 hodiny (při normálním klima cca 23° C / relativní
vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti
vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
3. Druhý nátěr cca 50 ml/m².
4. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 2.

OBLASTI POUŽITÍ

VÝHODY

Osmo Vosk na řezné hrany se zvláště hodí na konce
dřeva řezaného napříč vláknem u terasových prken,
fasád nebo přesahů u střech z tvrdého a měkkého
dřeva jako bangkirai, teak, massaranduba, garapa,
cumaru a také borovice, smrk, douglasie, modřín,
cedr, termo dřevo atd.

>> Chrání konce dřeva řezaného napříč vláknem u
terasových prken před tvorbou trhlin
>> Minimalizuje bobtnání a smršťování
>> Zamezuje výkvětům obsažených látek
>> Neobsahuje vodu, silikon a snadno se zpracovává
>> Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
>> Pro úpravu cca 250 prken z obou příčných
řezných stran

ODBORNÝ TIP

NÁŘADÍ

OCHRANA NÁTĚRU PROTI MECHU A ŘASE
Aby na nátěru nepřilnuly žádné mikroorganismy jako plíseň, řasa
nebo mech a nezapříčinily nehezké zabarvení, lze do něj přidat
biocidní účinné látky pro povrchovou ochranu nátěru - nezaměňujte
s impregnací, která dřevo chrání zevnitř proti napadení škůdci. Osmo
velmi přesně reguluje biocidní obsažené látky, tak aby byl škodlivý
účinek na člověka při přiměřeném použití v maximální míře vyloučen.
Mnoho spotřebitelů dává přesto přednost nátěrům bez účinných látek chránící nátěr, jelikož ekologie je pro ně prioritou při rozhodování.
Proto nabízí Osmo také nátěry na dřevo zcela bez biocidů.

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.
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