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OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Tvrdý voskový olej 2K Pure je ideální na 
ochranu veškerých dřevěných podlah, jako masivní 
podlahové palubky, selská prkna, parketové pod-
lahy, OSB a korkové podlahy.

Zvláště vhodný pro dřeviny bohaté na obsažené 
látky.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Osmo Tvrdý voskový olej 2K Pure není hotový přímo k použití. 
Krátce před použitím přidejte tužidlo. Je třeba dbát na co možná 
úplné vyprázdnění nádoby tužidla a důkladné promíchání obou 
komponentů. Neředit. Pozor: 4 – 6 hodin po přidání tužidla již nelze 
směs používat (doba zpracovatelnosti).

2. Stěrkou s dvojitou chlopní naneste Tvrdý voskový olej 2K Pure 
rovnoměrně a tence na neošetřený povrch dřeva.

3. Počkejte cca 30 – 60 minut, až Tvrdý voskový olej 2K Pure pronikne 
do dřeva.

4. Jednokotoučovým strojem se zeleným padem vmasírujte olej do 
povrchu dřeva.

5. V přímé návaznosti naneste stěrkou druhý nátěr (mokré do mokré-
ho), nechte proniknout a vmasírujte.

6. Nakonec egalizujte plochu jednokotoučovým strojem s bílým pa-
dem. Když jednokotoučový stroj zanechává šmouhy z důvodu příliš 
velkého množství materiálu, pad obraťte nebo vyměňte.

7. Cca 4 hodiny nechte schnout. Konečné tvrdosti je dosaženo po 
cca 24 hodinách.

NÁŘADÍ

40–50 m2 / 1 l

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 1,00 139  00  054 1

       

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 2K PURE

 

6125  Bezbarvý

Pure

VÝHODY

 > Obzvláště rychle schnoucí
 > Speciálně pro exotické tvrdé dřevo (teak, jatoba, 

dub kouřový atd.)
 > Mimořádně odolný i pro trvalé zatížení
 > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela 

zdravotně nezávadný
 > Rezistentní kávě, vínu a cole
 > Lokálně opravitelný

 

1NÁTĚR

24 m2 / 1 l

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 0,75 102  00  001 4

 2,50 102  00  002 2

 25,00 102  00  003 1

 

1101  Bezbarvý

ČISTÝ VOSK

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

NÁŘADÍ

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr rozetřete na broušené dřevo rovnoměrně ve velmi slabé 
vrstvě ve směru jeho fládrování.

2. Nechte schnout asi 30 minut. Po té setřete všechny přebytky a 
matná místa ještě jednou ošetřete nátěrem.

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. Je nutné se postarat o dobré 
větrání.

4. Druhý nátěr opět nanést ve velmi slabé vrstvě a velmi důkladně 
vetřít do dřeva.

5. ca. 30 min. nechat zavadnout a potom všechny viditelné přebytky 
setřít hadrem.

6. Schnutí ca. 12 hodin; viz. bod 3.

OBLASTI POUŽITÍ: 

Osmo Čistý vosk je určen k ošetření dřevěných 
povrchů ve vnitřních prostorách jako je: stropní a 
stěnové obložení ze dřeva, dřevěné podlahy, rovněž 
nábytek a dětské hračky. Díky svým vodoodpudivým 
vlastnostem je také vhodný pro dřevo ve vlhkých pros-
torách (kuchyně, koupelny, bazény). Osmo Čistý vosk 
je obzláště vhodný na povrchovou úpravu tvrdých 
olejnatých exotických dřevin jako např. meranti, 
wenge, merbau…

VÝHODY

 > vhodný pro dřevo bohaté na obsažené látky jako 
např. merbau, wenge, jatoba..

 > proniká obzvláště hluboko do dřeva
 > chrání proti opotřebení, nečistotám a vlhkosti
 > lokálně opravitelný
 > přizpůsobený vlastnostem dřeva a prodyšný

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.



efekt

 

1NÁTĚR

barevný

 

1NÁTĚR

30 m2 / 1 l

30 m2 / 1 l

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

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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OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Tvrdý voskový olej Efekt Stříbrný/Zlatý je opti-
mální pro dekorativní zušlechtění tmavých dřevěných 
podlah (dub kouřový, ořech atd.) nebo dřevěných 
podlah opatřených tmavým základním nátěrem, jako 
masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové 
podlahy a také pro tmavé plochy nábytku.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 - 3 dny, 2 - 3 nátěry

(1. Tvrdý voskový olej Efekt Stříbrný / Zlatý, 2. bezbarvý Tvrdý voskový 
olej)

1. První nátěr na surové, broušené dřevo, cca 30 ml/m² 
U světlých dřevin: aby byl u světlých dřevin požadovaný efekt 
viditelný, je třeba dřevo nejdříve opatřit tmavým odstínem např. 
Dekoračním voskem černým, abychom získali tmavý základ a ten 
je zapotřebí nechat 24 hodin uschnout.

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

3. Schnutí 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. Je nutné se postarat o dobré 
větrání.

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

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

6. Schnutí 8–10 hodin;podmínky viz. bod. 3. 

VÝHODY

 > pro tmavé dřeviny nebo dřevo, které se nejdříve 
opatří tmavým pigmentovým základem

 > hodí se k modernímu stylu bydlení
 > s pravými metalickými pigmenty
 > odolný vůči potu a slinám, i pro dětské hračky 

zcela zdravotně nezávadný
 > rezistentní kávě, pivu a cole

NÁŘADÍ

VÝHODY

 > Chrání a zabarvuje
 > Harmonický vzhled nátěru
 > Fládrování dřeva zůstane rozeznatelné
 > Rezistentní kávě, vínu a cole
 > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela 

zdravotně nezávadný

NÁŘADÍOBLASTI POUŽITÍ

Osmo Tvrdý voskový olej barevný je vhodný pro 
ošetření a dekorativní úpravu dřevěných podlah jako 
jsou podlahy z masivního dřeva, selských prken, 
palubek, OSB desek, a korkových podlah stejně jako 
nábytku. Doporučuje se pro světlá, tuzemská dřeva. 

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

(1 nátěr: Tvrdý voskový olej Barevný, 2 nátěr: Tvrdý voskový olej 
bezbarvý)

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 vlh-
kost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách a/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 jem-
ným 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.

 
 
 

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 0,75 103  00  071 4

 2,50 103  00  072 2

 0,75 103  00  077 4

 2,50 103  00  078 2

 

3091  Stříbrná

3092  Zlatá

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ  
EFEKT STŘÍBRNÁ / ZLATÁ

Na vyžádání také k dostání v 25 l kanystrech.

TVRDÝ VOSKOVÝ  
OLEJ BAREVNÝ

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 0,75 103  00  021 4

 2,50 103  00  022 2

 0,75 103  00  406 4

 2,50 103  00  408 2

 0,75 101  00  294 4

 2,50 101  00  300 2

 0,75 101  00  302 4

 2,50 101  00  303 2

 0,75 101  00  305 4

 2,50 101  00  306 2

 0,75 101  00  311 4

 2,50 101  00  312 2

 0,75 101  00  317 4

 2,50 101  00  318 2

 

3040  Transparentně bílà

3067  Světle šedà

3071  Medovà

3072  Jantarovà

3073  Hnědà zem

3074  Grafit

3075  Černà
Na bíle barvený nábytek doporučujeme použít jako konečný nátěr 
Osmo Tvrdý voskový olej barevný bílý 3040 nebo Efekt Natural 3041. 
Pro podlahy pouze Efekt Natural 3041.

BARVY A OCHRANA UVNITŘ
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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.

 

1NÁTĚR

 

1NÁTĚR

OBLAST POUŽITÍ

Osmo Tužidlo pro Olejové mořidlo slouží jako 
přísada k Osmo Olejovému mořidlu pro rychlejší 
schnutí.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Olejové mořidlo je ideální jako barevný 
základní nátěr pro doporučené dřeviny na dřevěné 
podlahy jako masivní podlahové palubky, selská 
prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a 
také na plochy nábytku.

VÝHODY

 > Zkrácená doba schnutí
 > Pro silně frekventované 

podlahy
 > Ideální pro oblast objektů

VÝHODY

 > Atraktivní barevné odstíny, transpa-
rentní nebo intenzivní dle způsobu 
aplikace

 > Ke stěrkování, válečkování a natírání
 > Snadné zpracování
 > Na bázi přírodních olejů

NÁŘADÍ

NÁŘADÍ

24–48 m2 / 1 l

24–48 m2 / 1 l

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 - 3 dny, 2 - 3 nátěry 

(1až 2 nátěr Olejové mořidlo, 2 až 3 nátěr Tvrdý voskový olej bezbarvý) 

Transparentní barevné odstíny:

1. Osmo podlahovým štětcem k natírání podlah, Osmo válečkem z 
mikrovláken nebo Osmo stěrkou naneste ve velmi tenké vrstvě ve 
směru vláken dřeva na čisté a suché dřevo.

2. Případné stopy po štětci lze zahladit během 30 minut po nánosu.

3. Bílým padem rovnoměrně vmasírujte.

4. 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. Je nutné se postarat 
o dobré větrání.

Intenzivní barevné odstíny:

5. Proveďte první nátěr, Podmínky viz. bod 1 – 4.

6. Druhý nátěr, rovněž naneste velmi tence, Podmínky viz. bod 1.

7. Bílým padem rovnoměrně vmasírujte. 

8. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 4.

9. Po kroku č.4 nebo č. 8 proveďte konečný nátěr bezbarvým Osmo 
Tvrdým voskovým olejem a nechte ho uschnout. 

Upozornění: Na menší plochy lze Olejové mořidlo nanést také 
hadříkem bez žmolků nebo lépe s Osmo nanášecím rounem na olejové 
barvy.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 2 - 3 nátěry

1. Otevřete lahvičku tužidla a její obsah přidejte do balení Olejového 
mořidla Úplně ji vyprázdněte. Důkladně promíchejte.

2. Zpracování se provede tak jak je popsáno u Osmo Olejového 
mořidla.

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. (První a možný druhý nátér)

4. Konečný nátěr proveďte bezbarvým Osmo Tvrdým voskovým olejem.

Upozornění: Doba zpracovatelnosti se snižuje přidáním tužidla na 
cca 60 minut. Nenamíchejte si více materiálu než zvládnete zpraco-
vat během 45 minut. Když víte, že nepoužijete celé balení Olejového 
mořidla, přidejte k němu 6 % tužidla – do extra nádoby!

OLEJOVÉ MOŘIDLO

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 1,00 151  00  807 4

 2,50 151  00  809 2  

 1,00 151  00  812 4

 2,50 151  00  814 2  

 1,00 151  00  817 4  

 2,50 151  00  819 2  

 1,00 151  00  822 4

 2,50 151  00  824 2  

 1,00 151  00  842 4

 2,50 151  00  844 2

 1,00 151  00  847 4

 2,50 151  00  849 2

 1,00 151  00  837 4

 2,50 151  00  839 2

 1,00 151  00  827 4

 2,50 151  00  829 2

 1,00 151  00  832 4

 2,50 151  00  834 2

 1,00 151  00  802 4

 2,50 151  00  804 2

 

3501  Bílà

3512  Stříbrně šedà

3514  Grafit

3516  Jatoba

3518  Světle šedà

3519  Natural

3541  Havana

3543  Cognac

3564  Tabàk

3590  Černà

TUŽIDLO PRO OLEJOVÉ MOŘIDLO

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

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

   0,06 151  00  528 6

 

6631  Bezbarvý


