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Vyzkoušeno dle DIN EN 71.3, stálobarevný po kontaktu s potem a sl
in

am
i

Nezávadné pro 
člověka, zvířata a rostliny

Po uschnutí nátěru
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MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 1 nátěr (není samostatný nátěr)

1. Nátěr na surové, broušené dřevo cca 120 ml/m².

2. Schnutí cca 24 hodin při postupu natírání štětcem příp. cca 36 při 
postupu máčením (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost 
vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzdu-
chu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném 
větrání.

3. Konečný nátěr musí být proveden během jednoho týdne.

VÝHODY

 > K použití uvnitř i venku
 > Silně odpuzuje vodu a je bez organických biocidů
 > Lehce zpracovatelná
 > Přizpůsobená vlastnostem dřeva a prodyšná
 > Odolná vůči potu a slinám, i pro dětské hračky 

zcela zdravotně nezávadná

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Ochrana dřeva je vhodná pro veškeré dřevo 
ve vnitřních prostorách, např. dřevěné podlahy 
ze dřevin zvláště náchylných k modrání (např. 
borovice), okenní rámy, dřevo v koupelnách atd., 
dřevo v oblasti venku, kde je požadována absolutní 
ekologická impregnace bez obsahu biocidů, např. 
dětské hračky a truhlíky na pískoviště.

NÁŘADÍ

8,4 m2 / 1 l

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

   0,75 123  00  001 4

 2,50 123  00  002 2

 

4006  Bezbarvý

OCHRANA DŘEVA

 

1NÁTĚR

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 1 nátěr

1. Naneste tence na povrch stěrkou s dvojitou chlopní nebo Osmo 
válečkem z mikrovláken

2. Jednokotoučovým strojem, např. Osmo FloorXcenter a bílým 
padem vmasírujte do povrchu (kromě 3098). Odstraňte přebytky. 

3. Nechte schnout při dostatečném větrání.

4. Na menší plochy lze Údržbový olej nanést také hadříkem bez 
žmolků.

VÝHODY

 > Ideální pro oblast objektů
 > Údržbová péče bez obrušování
 > Rychleschnoucí
 > Přizpůsoben programu Osmo na péči a údržbu

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Údržbový olej je ideální pro údržbu veškerých 
dřevěných podlah s povrchovou úpravou Tvrdým 
voskovým olejem. Masivní podlahové palubky, selská 
prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a 
také schody a plochy nábytku Zvláště se doporučuje 
pro oblast objektů (např. restaurace, muzea a jiné 
silně zatěžované podlahy).

NÁŘADÍ

40 – 60 m2 / 1 l

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 1,00 151  01  040 4

 2,50 151  01  041 2  

 10,00 151  01  042 1

 1,00 151  01  045 4  

 2,50 151  01  046 2  

 10,00 151  01  047 1  

 1,00 151  01  060 4  

 2,50 151  01  061 2  

 10,00 151  01  062 1  

 1,00 151  01  043 4  

 2,50 151  01  044 2  

 10,00 103  00  420 1  

 

3079  Bezbarvý matný

3081  Bezbarvý hedvàbně 
polomatný

3098  Bezbarvý polomatný 
protiskluzový (R9)

3440  Bílý transparentní

ÚDRŽBOVÝ OLEJ

Vyzkoušeno dle DIN EN 71.3, stálobarevný po kontaktu s potem a sl
in

am
i

Nezávadné pro 
člověka, zvířata a rostliny

Po uschnutí nátěru

BARVY A OCHRANA UVNITŘ



Vyzkoušeno dle DIN EN 71.3, stálobarevný po kontaktu s potem a sl
in

am
i

Nezávadné pro 
člověka, zvířata a rostliny

Po uschnutí nátěru
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BARVY A OCHRANA UVNITŘ

VÝHODY

 > Pro podlahy a nábytek
 > Čistí a regeneruje zároveň
 > Zásobuje dřevo přírodními tvrdými vosky, aniž 

by se vytvořil film
 > Optimální ve spojení s Čistícím setem pro 

podlahy

OBLAST POUŽITÍ:

Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek/sprej je 
ideální k odstranění odolných skvrn, jako např. tuk 
nebo krém z bot, výborně se hodí k oživení všech 
povrchů s úpravou Osmo Tvrdými voskovými oleji.

NÁŘADÍ

 

1NÁTĚR

80-100 m2 / 1 l

VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTÍCÍ 
PROSTŘEDEK

ÚDRŽBOVÝ SET NA PODLAHY

Výrobek
Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

Údržbový set na podlahy 129  00  007 1

OBSAH SADY

 > Wisch-Fix koncentrát k čištění a údržbě 1 l
 > Vosková údržba a čistící prostředek sprej 0,4 l
 > Utěrky k nanášení 3 kusy, návod na údržbu 
 > Respektujte prosím pokyny ke zpracování jednotlivých produktů.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo sada na údržbu podlahy je ideální k čištění a údržbě dřevěných 
podlah, které mají povrchovou úpravu Tvrdým voskovým olejem.

NÁŘADÍVÝHODY

 > Jedna sada pro všechny 
případy – kompletní vybavení 
k čištění a údržbě.

Manuální zpracování Voskové údržby a čistícího prostředku ve spreji

1. Před použitím protřepejte.

2. K provádění údržby držte stříkací nádobku co možná rovně a z cca 
30 cm vzdálenosti naneste na očištěný, suchý povrch a rovnoměrně 
vetřete hadříkem nebo scotchpadem.

3. K odstranění skvrn naneste přímo na znečištěné místo – u zvláště 
odolných skvrn použijte hadřík nebo scotchpad.

4. Uvolněnou špínu otřete..

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Čištění na sucho mopem na prach nebo vysavačem, příp. před-
čištění Wisch-Fixem (viz níže).

2. Cca 2 čajové lžičky na m2 naneste na podlahu a na ploše rovnoměrně 
rozetřete utěrkou z aktivních vláken nebo jednokotoučovým strojem 
(bílý pad). Naneste pouze ve velmi tenké vrstvě.

3. Schnutí cca 30 – 40 minut za dobrého větrání. 

4. V pravidelných intervalech údržby je bezpodmínečně nutné, v 
průběhu let podlaze doplňovat potřebné olejové podíly Tvrdého 
voskového oleje. Na zvláště silně zatěžovaných místech (vychozené 
cestičky atd.) na očištěný povrch naneste Osmo Údržbový olej nebo 
Osmo Tvrdý voskový olej Original, bezbarvý.

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 0,50 139  00  031 6

 1,00 139  00  002 6

 10,00 139  00  013 1

 25,00 139  00  003 1

   0,50 139  00  067 6

 1,00 139  00  055 6

 0,40 139  00  041 6

 

3029  Bezbarvý

3087  Bílý

3029  Bezbarvý-sprej



 

1NÁTĚR

WISCH FIX

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 1,00 139  00  030 6

 5,00 139  00  038 1

 10,00 139  00  062 1

 

8016  Bezbarvý

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Odstraňte hrubé nečistoty.

2. Nastříkejte na povrch.

3. Vyčistěte povrch čistým hadříkem nezanechávajícím chloupky a 
nechte schnout.

VÝHODY

 > Účinné vyčištění 
 > Čistí aniž by povrch byl narušen
 > Oživí a regeneruje povrch
 > Jednoduché použití
 > Vhodné pro privátní i veřejnou oblast
 > Vhodné pro všechny druhy dřevin

27

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Čištění na sucho mopem na prach nebo vysavačem.

2. Koncentrát: 1 uzávěr Wisch-Fixu na 2 litr vody, při použití strojů 
(např. FloorXcenter) nebo vysokém stupni znečištění lze dávko-
vání zvýšit až na směšovací poměr 1 : 1.

3. Setřete na vlhko a okamžitě utřete do sucha.

VÝHODY

 > Vysoce účinný koncentrát na čištění a údržbu s 
přírodními obsaženými látkami.

 > K pravidelnému čištění a údržbě
 > Zvláště se doporučuje pro dřevěné podlahy s 

úpravou Tvrdým voskovým olejem.
 > Působí tak, že podlaze doplní potřebný olej a 

nevysušuje ji.

OBLASTI POUŽITÍ

Zvláště vhodný pro čištění a ošetřování olejovaných 
a voskovaných dřevěných podlah. Lze použít ho 
použít stejně dobře na nábytek, dveře, obklady stěn 
a stropů.

NÁŘADÍ

NÁŘADÍ

24 m2 / 1 l

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 1,00 151  01  050 6

 5,00 151  01  055 1

 

8019  Bezbarvý

INTENZIVNÍ ČISTIČ

NÁŘADÍVÝHODY

 > Jednoduché použití
 > Ideální pro oblast objektů
 > Důkladné čištění místo broušení
 > K použití uvnitř a venku

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Intenzivní čistič je ideální jako alternativa 
k broušení u všech olejovaných a voskovaných 
dřevěných povrchů, např. podlahy, nábytek a také 
plasty, ušlechtilá ocel a jiné vodě odolné povrchy.

ČISTIČ SPREJ

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

   0,50 129  00  084 6

 

8026  Bezbarvý

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Čistič Sprej je zvláště vhodný k čištění olejo-
vaných a voskovaných dřevěných povrchů v interiéru. 
Je doporučován zejména pro čištění povrchů 
ošetřených přípravkem Osmo Top olejem nebo 
Osmo Tvrdým voskovým olejem.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Koncentrát 1 : 10 až 1 : 20 zřeďte vodou.

2. Naneste na znečištěné plochy, nechte uvolnit nečistoty a následně 
je odstraňte čistou vodou. Pro strojní zpracování na podlahách 
doporučujeme použít jednokotoučový stroj (např. Osmo FloorXcen-
ter) se sadou kartáčů, červeným nebo zeleným padem.

3. Nečistoty odstraňte Osmo mopem na stírání na vlhko nebo 
bavlněným hadříkem bez žmolků.

4. Po uschnutí proveďte dodatečnou úpravu čištěného povrchu 
Údržbovým olejem nebo Tvrdým voskovým olejem..

Nepoužijte neředěný. V každém případě vyzkoušejte snášenlivost s po-
dkladem. Dodatečná úprava Údržbovým olejem nebo Tvrdým voskovým 
olejem se provede v závislosti na stavu povrchu po čištění.




