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Vnútorné Vonkajšie

Vybavenie / príslušenstvo

26-27 Osmo odporúča

28–29 Vyhľadávač produktov

30–31 Tvrdý voskový olej Originál – prakticky použitý

32 Tvrdý voskový olej Originál

32 Tvrdý voskový olej Rapid

33 Tvrdý voskový olej Expres

33 Tužidlo pre Tvrdý voskový olej Expres

34 Tvrdý voskový olej protišmykový / 

protišmykový Extra

34 Tvrdý voskový olej Efekt

36 Tvrdý voskový olej farebný

37 Čistý vosk

37 Olej na betón

38–39 Dekoračný vosk – prakticky použitý

40–41 Dekoračný vosk

42 Vosk na aplikáciu striekaním

43 2K Olej na drevo NOVÉ

44–45 Olejové moridlo – prakticky použité

46 Olejové moridlo

47 Tužidlo pre Olejové moridlo

47 Reaktívne moridlo

48–49 Top olej – prakticky použitý

50 Top Olej

50 Ochrana dreva

51 Olej na dvere

51 Olej na kuchynské drevené krájacie dosky NOVÉ

53 Údržbový olej

53 Tekutý regeneračný vosk

54 Vosková údržba a čistiaci prostriedok

54 Vosková údržba a čistiaci prostriedok - sprej

55 Wisch-Fix

55 Intenzívny čistič

56 Čistič Sprej

56 Tvrdý voskový olej – opravná a údržbová pasta

57 Reparačná pasta na drevo

57 Tmel na škáry – roztok

58 Odstraňovač náterov

58 Údržbová sada na podlahy

59 Údržbová sada na schody

59 Top Olej Údržbová sada

62–63 Vyhľadávač produktov

64–65 Terasový olej – prakticky použitý

66 Terasový olej

66 Protišmykový terasový olej

67 Olej na kameň a terakotu

67 Vosk na rezné plochy

68 Olej na záhradný nábytok sprej

69 Ochranná olejová lazúra

70 Ochranná olejová lazúra Efekt

71 UV Ochranný olej / Extra

71 UV Ochranný olej Farebný

72–73 Jednovrstvová lazúra HS Plus – prakticky použitá

74 Jednovrstvová lazúra HS Plus

75 Olejová lazúra bezfarebná

75 Základný náter NOVÉ

76–77 Vidiecka farba – prakticky použitá

78 Vidiecka farba

79 Krycia farba na drevo

79 Impregnácia dreva WR

80–81 Záhradná a fasádna farba – prakticky použitá

82 Záhradná a fasádna farba NOVÉ

83 WPC & BPC čistič kompozitných terás

83 WPC & BPC Údržbový olej NOVÉ

84 Odšeďovač dreva gél

84 Odstraňovač farby gél

85 Čistič drevených terás

85 Gard Clean odstraňovač zeleného povlaku

88–89 Nástroje v jednom systéme 93 Štetec plochý

90 Systémová teleskopická tyč 93 Ručný držiak na pad

90 Kefa na natieranie podláh 93 Sada na nanášanie olejových náterov

90 Sada na podlahy s valčekom 94 Gumová stierka

90 Držadlo na pad s kĺbom na nasadenie teleskopickej tyče 94 Valčeková stierka

91 Čistiaca sada na podlahy 94 Dvojitá stierka

91 Sada na valčekovanie a natieranie 94 Easy Pady

91 Kefa na natieranie terás s držiakom 94 Profi stierka

91 Kefa na čistenie terás s držiakom 94 Easy Clean

91 Sada na natieranie terás 94 Čistič štetcov

92 HandXcenter NOVÉ 94 Drievko na miešanie a Drievko na miešanie s otvorom

92 FloorXcenter 95 Otázky a odpovede

93 Stroj na čistenie drevených terás a podláh
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Dôverujte špecialistom

Osmo je špecialista, pokiaľ ide o optimálnu súhru medzi drevom 

a náterovými systémami. Obzvlášť dôležité je pre nás starostlivé 

zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi v kombinácii s ponukou 

najlepšej hodnoty za peniaze, najlepšej realizovateľnosti a 

vysokej výdatnosti produktu.  

 

S vysokým povedomím o kvalite si všetky kroky od výskumu 

a vývoja po výrobu ponechávame vo vlastných rukách. Takto 

zaisťujeme maximálnu kvalitu a spoľahlivosť produktu a sme 

schopní okamžite reagovať na zmeny vo vývoji.  

 

Váš 

 

 

 

Christian Cordes
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Sieť silných partnerov

Projektovo orientovaný 

odborný servis

Odborníci z Osmo s vami úzko 

spolupracujú pri realizácii špeciali-

zovaných projektov. 

Cielená produktová  

konzultácia

Aký produkt na akú aplikáciu? S 

pomocou našich vyhľadávačov 

produktov na stranách 28–29 a 

62–63 nájdete správny náterový 

systém. 

Celosvetovo dostupný

Vďaka našim početným partnerom 

sú naše výrobky dostupné po 

celom svete. 

Spoliehame sa na sieť silných obchodných partne-

rov, ktorí zabezpečujú vynikajúce poradenstvo k 

produktom. Spoločnosť Osmo dopĺňa tieto služby 

o projektovo orientovaný odborný servis a praktické 

školenia o produktoch.
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Ako Vás naštartujú naše 
štandardy kvality 

Vyštartujte s maximálnou účinnosťou 
a spoľahlivosťou! 

Vysoká výdatnosť vďaka vy-

sokému obsahu pevných látok 

Vysoká kvalita vďaka testovaniu su-

rovín pri ich obstarávaní 

Vynikajúca spracovateľnosť vďaka 

našim interne vyvinutým spojivám

Vývoj individuálnych  farieb - viac 

možností pre koncových používateľov

Vysoké povedomie o značke 

medzi spotrebiteľmi
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Náterový systém je veľmi zložitá súhra rôznych prísad. 

Zmena jednej zo zložiek môže mať vplyv na všetky ostatné. 

Z tohto dôvodu sa riadime priekopníckou politikou kvality. 

Vyvíjame vlastné spojivá vo vlastných laboratóriách pre 

výskum a vývoj a v rámci procesu obstarávania vykoná-

vame prísne testy surovín. 

Tieto vysoké požiadavky na kvalitu nám umožňujú neustále 

zlepšovať naše systémy, pokiaľ ide o výdatnosť produktu, 

spracovateľnosť, viskozitu, dobu spracovania alebo 

schnutia. Ako spoločnosť certifikovaná podľa DIN EN ISO 

9001 a ISO 14001 zaručujeme našim zákazníkom maximál-

nu efektívnosť a spoľahlivosť.
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Náterové systémy pre život

Čoraz viac zákazníkov požaduje ekologické a 
zdravé náterové systémy. Ako priekopníci v  
oblasti olejových náterov na drevo máme  
optimálne nastavenie a ponúkame obzvlášť 
širokú škálu udržateľných výrobkov - aj z  hľadiska 
trvanlivosti. Porovnávacie testy preukázali, že 
naše výrobky patria k najdlhšie trvácnym nátero-
vým systémom vôbec. 

Vývoj nášho sortimentu je založený na 
týchto aspektoch:  

Nátery na olejovej báze 

Obnoviteľné suroviny 

Vysoký obsah pevných látok 
50 - 100 % 

Vhodnosť na detské 
hračky 

Bezpečnosť potravín 

Výdatnosť produktu
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Ako špecialisti  
na drevo s viac ako 
140-ročnými skúsenos-
ťami máme odborné 
znalosti s vývojom 
náterových systémov 
optimálne navrhnutých 
na drevo.

12



Drevo stretáva farbu
Pre každý druh dreva a pre každú aplikáciu 
presne ten správny systém
 

Existuje nespočetné množstvo druhov dreva a rovnako rôzne sú aj požiadavky klade-

né na náterové systémy. Bez ohľadu na to, o akú aplikáciu ide, naše výrobky zaujmú 

optimálnou ochranou a dlhou životnosťou.

Nech si zvolíte akýkoľvek druh dreva, máme požadované skúsenosti – napríklad s 

týmito druhmi drevín: 

Ihličnaté 

Ochrana na základe 
parametrov

Je potrebné brať do úvahy rôzne vplyvy: UV žiarenie, po-

veternostné podmienky, rozsah používania, odolnosť proti 

pošmyknutiu a oveľa viac. Bez ohľadu na to, aké sú parametre, 

ponúkame produkt vhodný pre vaše účely. 

Preukázaná dlhá  
životnosť 

Na našich výrobkoch neustále vykonávame záťažové testy, 

aby sme skontrolovali ich životnosť. Máme to čierne na bielom: 

naše výrobky vydržia obzvlášť dlho. 

jedľa duglaska 

smrek 

borovica 

smrekovec 

jedľa 

kanadský červený céder  

Thermowood borovica 

borovica ťažká (pinus  

ponderosa) 

Listnaté 

javor 

breza 

buk 

dub 

čerešňa 

agát biely 

brest 
jaseň 

Exotické 

Bangkirai 

Bongossi (Azobe) 

Cumaru 

Ipe 

Teak 

Tali 

Garapa 

Massaranduba 
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Most Henderson Waves, Singapur

Tento fascinujúci most v srdci Singapuru, ktorý 

bol postavený v roku 2008, ponúka chodcom 

aj bežcom jedinečný mestský zážitok. Dosky 

sú vyrobené z tvrdého dreva Balau, ktoré sa 

vyskytuje výhradne v juhovýchodnej Ázii. 

Praktické vedomosti o 

spracovaní, starostli-

vosti a renovácii dreva 
Hodnoty, ktoré treba zachovať - to je cieľom pro-
fesionálnej ochrany dreva. Účinnosť ochrany 
náterových systémov závisí od mnohých faktorov, 
napríklad od druhu dreva alebo poveternostných 
vplyvov. Na nasledujúcich stránkach ponúkame pre-
hľad toho, čo by sa malo dodržiavať. 
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Náterové systémy pre všet-
ky situácie - fakty o ochrane 
dreva pre praktické použitie 

Ochrana dreva, ktorá má byť dlhotrvajúca, musí byť presne 

nastavená na zamýšľaný účel. Pred výberom výrobkov je pre-

to potrebné dodržať nasledujúce parametre. 
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Hmyz sa živí drevom a následne poškodzuje drevnú 

hmotu. V našom sortimente nájdete tie správne 

produkty, ktoré zabraňujú poškodeniu týmito 

škodcami.

Je vaše drevo v exteriéri často vystavené vlhkosti 

a podmáčaniu? Z tohto dôvodu máme k dispozícii 

širokú škálu vodoodpudivých náterov. 

Mikroorganizmy vytvárajú tmavé škvrny a z dlhodo-

bého hľadiska ničia drevnú hmotu. Výrobky Osmo s 

označením „ochrana pred zamodraním a hnilobou“ 

pomáhajú predchádzať týmto napadnutiam. 

UV žiarenie mení lignín v dreve a robí ho rozpust-

ným vo vode. Dážď potom lignín vymyje, takže 

drevo je sivé a krehké. Naše nátery na drevo 

ponúkajú obzvlášť vysoký obsah pevných látok a 

vďaka tomu vykazujú veľmi dobrú UV ochranu. 

Na použitie v interiéri ponúkame rôzne výrobky 

pre zdravé životné prostredie. Všimnite si výrobky s 

vlastnosťami „bezpečné pre potraviny“ a „bezpečné 

pre ľudí, zvieratá a rastliny“.

Používateľom sa páči neobmedzený výber 

farieb, ktoré máme k dispozícii. Farby na drevo 

Osmo Ochranná olejová lazúra, Vidiecka farba a 

Dekoračný vosk sú dostupné v mnohých farbách 

RAL a NCS, ktoré je možné navzájom kombinovať. 

Doprajte svojmu životu farbu!

Tri formy ochrany dreva

Pri ochrane dreva majte na pamäti nasledujúce pravidlo: konštrukčná ochrana dreva 

pred fyzickou a chemickou ochranou dreva. 

Vo vonkajších priestoroch je potrebné 

inštalovať drevo tak, aby zostalo čo 

najsuchšie, alebo aby mohlo rýchlo 

vyschnúť. Z týchto dôvodov by mal 

byť vzduch vždy schopný cirkulovať za 

dreveným obkladom, aby sa zabránilo 

stálej vlhkosti, napríklad spôsobenej 

orosovaním. Podlahy vo vnútorných 

priestoroch majú konštrukčnú ochranu 

dreva, napríklad pomocou kobercov 

zachytávajúcich nečistoty a plstených 

podložiek pod nábytkom. 

Príkladom fyzickej ochrany dreva sú 

naše výrobky s vysokým obsahom 

pevných látok, ako Osmo Vidiecka a 

Záhradná farba, ktoré zaisťujú účinnú 

ochranu pred UV žiarením. 

Keď sa využijú všetky možnosti kon-

štrukčnej a fyzickej ochrany dreva, 

môžu sa vo vonkajších priestoroch 

použiť biocídne účinné látky. Napríklad 

Osmo WR Impregnácia dreva pomáha 

predchádzať hnilobe, modrým škvrnám 

a napadnutiu hmyzom. Používajte 

biocídy opatrne. Pred použitím si vždy 

prečítajte štítok a informácie o produk-

te. 

Hmyz Vlhkosť / podmáčanie
Zamodranie / 
napadnutie hubami a riasami

UV žiarenie
Zdravie a 
bezpečnosť

Farby

Konštrukčná ochrana dreva Fyzická ochrana dreva Chemická ochrana dreva

Vhodný na
detské hračky

Bezpečný pre
ľudí, zvieratá
a rastliny

Testovaný podľa DIN EN 71.3;
Odolný voči slinám a potu

(po zaschnutí náteru)

Ochranný 
UV faktor
Testovaný podľa
EN 927-6

Možnosť 
rôznych
odtieňov 
farieb
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Postupnosti brúsenia

olejovaných povrchov 

Dokonalému výsledku predchádza dobrá príprava. Dokonalé 

brúsenie je absolútnou nevyhnutnosťou pre čistú a atraktívnu 

povrchovú úpravu. Všeobecne platí, že rovnako ako pri lakova-

ní, aj pred aplikáciou Tvrdého voskového oleja, Dekoračného 

vosku alebo Olejového moridla musí byť drevená podlaha 

vybrúsená jemným zrnom. Grafika zobrazuje naše odporúčané 

kroky brúsenia.  

 

Čím sú ryhy brúsenia hlbšie, tým zreteľnejšie sa objavia rozdiely 

a nepravidelnosti. Tento efekt je ešte viditeľnejší pri farebných 

úpravách, keď sa pigmenty zhromažďujú v stopách po brúsení. 

Po dokončení posledného kroku brúsenia by sa malo na mieste 

rozhodnúť, či je kvalita brúsenia dostatočná pre plánovanú 

povrchovú úpravu.  

 

V závislosti od druhu dreva a použitého produktu odporúčame 

zrnitosť 120 pre bezfarebné povrchy a zrnitosť 120 až 150 pre 

farebné (tónované) povrchy. Nečistoty, ako sú mastnota, oleje 

alebo čistiace prostriedky, musia byť starostlivo odstránené, 

pretože môžu ovplyvniť spojenie náteru s povrchom dreva.  

Dôležité 

Aby nebol viditeľný rozdiel medzi okrajmi a zvyškom plochy, 

musí sa dodržiavať nasledujúci postup brúsenia: 

Pri brúsení plochy válcovou alebo pásovou brúskou a ná-

slednom brúsení okrajovou brúskou, vždy používajte rovnakú 

zrnitosť brusiva.  

Pri brúsení plochy jedno alebo viackotúčovou brúskou, použite 

tú istú zrnitosť papiera, ako bola použitá v predchádzajúcom 

kroku pri brúsení okrajovou brúskou.

Brúsenie drevených podláh jedno-  
alebo viackotúčovou brúskou

*   V závislosti od stavu 

drevenej podlahy, 

začnite  

jednou z týchto 

zrnitostí pri brúsení.

Dôležité

 > Pre správne vybrúsený 

povrch musí byť použitý 

brúsny papier o zrnitosti 

uvedenej pre posledné 

zbrúsenie. Zrnitosť brúsneho 

papiera sa mení od hrubej 

po strednú zrnitosť až po 

jemný brúsny papier pre 

konečné brúsenie. 

 > Pri jednotlivých krokoch brú-

senia nerobte veľké odskoky 

medzi použitou zrnitosťou 

brúsneho papiera.

 > Priamo pred začiatkom 

každého kroku riadne vysaj-

te podlahu a dilatačné škáry.

Brúsenie  

pásovou brúskou 

do zrnitosti 60

Zrnitosť 

60 krížom

Zrnitosť 

80

Vytmelenie

Zrnitosť 

120

Nová pokládka/

Renovácia

Nová pokládka s 

malými výškovými 

rozdielmi medzi 

doskami

Zrnitosť 

40*

Zrnitosť 

60*

Zrnitosť 

80

Zrnitosť 

80

Zrnitosť 

120

Vytmelenie

Zrnitosť 

80

Príklad Príklad

Zrnitosť 

24

Zrnitosť 

40

Zrnitosť 

24

Zrnitosť 

40

1. Plocha

2. Okraj

3. Plocha

4. Okraj

1. Plocha

2. Okraj

3. Plocha

4. Okraj

Zrnitosť 

60

Zrnitosť 

80

Zrnitosť 

60

Zrnitosť 

80
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Brúsenie drevených podláh pásovou  
alebo válcovou brúskou

Brúsenie drevených podláh okrajovou brúskou

A   Veľké výškové rozdiely medzi 

jednotlivými doskami

B   Malé výškové rozdiely medzi 

jednotlivými doskami

C    Hrubá vrstva povrchovej úpravy, 

veľké množstvo nečistôt a škvŕn

D   Tenká vrstva povrchovej úpravy, 

bežné množstvo nečistôt a škvŕn

RenováciaNová pokládka

Zrnitosť 

40

Zrnitosť 

60

Zrnitosť 

80

Zrnitosť 

120

Zrnitosť 

100

Zrnitosť 

24

Zrnitosť 

60

Zrnitosť 

80

Zrnitosť 

120

Zrnitosť 

100

Zrnitosť 

36/40

Zrnitosť 
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Zrnitosť 

40

Zrnitosť 

60

Zrnitosť 

80

Zrnitosť 

120

Zrnitosť 

24

Zrnitosť 

60

Zrnitosť 

80

Zrnitosť 

40

Zrnitosť 

16

Zrnitosť 

120

Vytmelenie

Vytmelenie

Vytmelenie

Vytme-

lenie

RenováciaNová pokládka

A C

B D

A

B

C

D

Zdroj: Eugen Lägler GmbH, „Brúsenie drevených podláh“, 
Prospekt Informácie a rady, 01.09.2013

Skontrolujte kvalitu povrchu a podľa výsledku  

vykonajte ďalšie brúsenie

Prechod na jednokotúčovú brúsku pre 

posled né brúsenie
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Údržba a starostlivosť o drevené podlahy vo 
vnútorných priestoroch

Pravidlo pre drevené podlahy: dlhotrvajúca životnosť výrazne závisí od správnej 

starostlivosti. Týmto spôsobom je možné zabezpečiť všestrannú ochranu 

podlahy. 

Všestranná ochrana 
hy vo 

d správnej

ranu 

Prach a vlákna sa rýchlo a ľahko 

odstránia pomocou zeleného návleku 

na mop v Osmo čistiacej sade na 

podlahy. Súčasťou súpravy je aj 

návlek na mop na vlhké stieranie a 

návlek na mop z aktívnych vlákien 

na oživenie podláh pomocou Osmo 

voskovej údržby a čistiaceho pros-

triedku. 

Na vlhké stieranie sa odporúča 

biely mikrovláknový. Trochu prípravku 

Osmo Wisch-fix v mopovej vode 

odstráni nečistoty a špinu a vďaka 

prírodným olejom zabráni vysušeniu 

podlahy. 

Osmo Sprej mop, ktorý má Spray-Fix 

kartušu naplnenú čistiacim prostried-

kom, je ideálny na rýchle a okamžité 

čistenie drevených podláh. 

Čistenie podláh

Pamätajte: 

Nepoužívajte agresívne univerzálne 

čistiace prostriedky. Používajte iba 

mierne navlhčený mop - nie mokrý! V 

prípade potreby vytrite dosucha. 
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Na podlahách ošetrených Osmo Tvrdým voskovým olejom 

najskôr poškodenú oblasť oblepte maskovacou páskou, po-

tom prebrúste a dôkladne odstráňte všetok prach z brúsenia. 

Na bezfarebne natreté podlahy: rovnomerne naneste tenkú 

vrstvu bezfarebného Tvrdého voskového oleja pomocou 

Osmo valčeka z mirovlákien, dobre vetrajte a nechajte cca 

8-10 hodín. Potom v tenkej vrstve naneste ďalšiu vrstvu 

Tvrdého voskového oleja bavlnenou handričkou, ktorá 

nepúšťa vlákna. Lesk je možné upraviť leštením povrchu 

Osmo Voskovou údržbou a čistiacim prostriedkom. 

Na podlahu s farebným náterom: naneste tenkú vrstvu náteru 

Osmo Olejové moridlo alebo Tvrdý voskový olej farebný alebo 

zmesou Dekoračného vosku a Tvrdého voskového oleja 

Originál. Miešací pomer musí byť rovnaký ako pôvodný náter. 

Nechajte schnúť 24 hodín. Ak výsledná farba nie je vyhovujúca, 

postup opakujte. Potom naneste tenkú vrstvu bezfarebného 

Tvrdého voskového oleja bavlnenou handričkou, ktorá nepúšťa 

vlákna. 

Na povrchoch ošetrených Tvrdým vos-

kovým olejom, sa veľmi ľahko opravujú 

menšie poškodenia a škrabance. Pre 

takéto prípady ponúka spoločnosť Osmo 

Tvrdý voskový olej – opravnú a údržbovú 

pastu. Po vyčistení a odstránení prachu z 

povrchu sa produkt jednoducho nanesie 

na poškodené miesto a vtiera sa do 

podkladu napríklad Osmo Easy Padmi. 

Po 8-10 hodinách je povrch suchý. Podľa 

potreby postup opakujte 2 - 3 krát. 

Drevené podlahy musia byť z času na čas 

oživené. Ošetrenie im pomáha zachovať 

krásny vzhľad a zaisťuje ochranu povrchu. 

Na to slúži Osmo Vosková údržba a 

čistiaci prostriedok dostupný ako tekutý 

alebo sprejový produkt, ktorý optimálne 

osvieži drevenú podlahu. Ošetrenie sa 

vykonáva pomocou Návleku na mop z 

aktívnych vlákien, ktorý sa nachádza v 

Osmo čistiacej sade na podlahy. Pre 

profesionálov odporúčame na väčšie 

plochy náš stroj na čistenie podláh Osmo 

FloorXcenter. 

Na naolejovaných drevených podlahách 

je možné ochranný povrch kedykoľvek 

obnoviť bez toho, aby sa existujúci náter 

obrúsil. Podlahu dôkladne očistite a 

naneste tenkú vrstvu bezfarebného 

Tvrdého voskového oleja pomocou 

Osmo štetca na podlahy alebo Osmo 

valčeka z mikrovlákien. Pre profesionálov 

odporúčame naše Osmo FloorXcenter 

alebo HandXcenter ako ideálne náradie 

na strojové aplikácie. 

Oprava malých povrchových poškodení 

Odstraňovanie rýh a 

škrabancov

Obnova a 

preolejovanie

Intenzívne čistenie 

a oživenie

Náš tip: ďalšie informácie 
o čistení a starostlivosti

ter ako ideálne náradie

ácie. 

ee 

enie 

hu s farebnýmm nánánáteterorom:m: nnanannesestetee tttenene kú vrstvu ná

j é idl l b T dý k ý l j f b ý
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Udržateľne odolné voči 
poveternostným vplyvom 
Údržba a starostlivosť o drevené terasy a fasádne obklady 
vo vonkajších priestoroch 

Po správnom nainštalovaní a primeranom čase zvetrávania 

je možné povrch ošetriť. Ak chcete zachovať pôvodnú farbu 

dreva, terasové dosky ošetrite dvoma vrstvami pigmentova-

ného Osmo Terasového oleja vo vhodnom odtieni pre daný 

druh dreva. Nátery by mali byť tenké, rovnomerné a nanáša-

né na drevo za suchého počasia. Ak sa však rozhodnete 

nechať na svojej terase vytvoriť prírodnú patinu, ošetrite ju 

bezfarebným Osmo Terasovým olejom Teak 007. 

Všetky škvrny a hrubé nečistoty odstráňte vodou a Osmo 

Čističom na terasy. Pomery miešania sa pohybujú medzi 1: 

1 a 1:25 v závislosti od znečistenia. Drevené terasové dosky 

očistite Osmo Kefou na čistenie terás alebo podlahovou 

kefou (ryžákom), celú dobu pracujte v smere vlákien dreva. 

Následne povrch opláchnite čistou vodou. Pre profesionálov 

odporúčame čistenie väčších plôch pomocou Osmo Stroja 

na čistenie drevených terás a podláh. 

Z dôvodu poveternostných vplyvov a mechanického opo-

trebenia je potrebné drevené terasové dosky pravidelne 

oživovať. Za týmto účelom povrch dôkladne očistite pomo-

cou Osmo Kefy na čistenie terás a čistiaceho roztoku z vody 

a Osmo Čističa na terasy. Zelený povlak možno odstrániť 

pomocou Osmo Gard Clean. (S biocídmi zaobchádzajte 

opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte štítok a informácie 

o produkte.) Povrch potom očistite čistou vodou. Po dôklad-

nom vysušení znovu natrite terasové dosky jednou vrstvou 

naposledy použitého Osmo Terasového oleja. Pre zvýšenú 

bezpečnosť je možné naniesť aj tenký náter Osmo Protišmy-

kového terasového oleja.

Existuje nespočetné množstvo vplyvov, ktoré ovplyvňujú vonkajšie terasy a drevené obklady; 

naše výrobky na údržbu a starostlivosť o tieto povrchy sú rovnako rozmanité. 

Počiatočná starostlivosť 

Čistenie terasových dosiek Jarné čistenie

t

Náš tip: Informácie 
o čistení a údržbe 

o počassia. AkAk ssaa všvšaakk rroozhodnš k h d
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Ak sa na vašich obkladoch vytvorila prírodná šedá patina, 

potom je riešením špeciálne čistenie a oživenie. Z toho 

dôvodu celý povrch obkladu navlhčite čistou vodou. Potom 

bohato naneste kefou (štetcom) Osmo Odšeďovač dreva - 

gél, vždy pracujte v smere vlákien dreva. Nechajte pôsobiť 20 

minút. Následne povrch  vyčistite pevnou kefou (ryžákom) a 

opláchnite veľkým množstvom vody. Osmo Odšeďovač dreva 

- gél pomáha tromi spôsobmi. V jednom pracovnom kroku 

povrch očistí, rozpustí staré voľné šupinaté nátery a odstráni 

sivú patinu.

Po 48 hodinovom schnutí by mal byť obnovený povrch dreva 

ošetrený náterom na drevo Osmo Ochranná olejová lazúra. 

Tento náter je základný aj vrchný náter v jednom, takže ponúka 

dlhotrvajúcu optimálna ochranu.

Pri drevených terasách by sa po ošetrení Osmo Odšeďova-

čom dreva - gél a príslušnom čase vyschnutia mal povrch 

obnoveného dreva udržiavať a chrániť náterom Osmo Teraso-

vý olej.

Odstránenie starých náterov a 

predchádzajúcich povrchových úprav 

Staré nátery na terasách a nábytku optimálne odstránite 

pomocou Osmo Odstraňovača farby - gél. Gél jednoducho 

aplikujte výdatne na suchý povrch dreva a nechajte ho 

pôsobiť až 30 minút. Počas doby pôsobenia udržiavajte 

povrch vlhký, napríklad pomocou rozprašovača. Potom 

povrch pozdĺžne (v smere vlákien dreva) vydrhnite 

množstvom čerstvej vody. Ak následne drevo potrebuje 

naolejovanie, musí sa povrch najskôr po vyschnutí 

neutralizovať  pomocou Osmo Odšeďovača dreva - gél. 

Terasy WPC a BPC môžu strácať farbu, napríklad prostred-

níctvom tzv. „vodných škvŕn“, ktoré sa môžu objaviť v dôsled-

ku reakcie medzi vlhkosťou a nízkym obsahom dreva. Toto 

- spolu s ďalšími zmenami farby - je možné ľahko odstrániť 

pomocou Osmo - WPC & BPC čističa kompozitných terás. Pri 

takomto čistení najskôr odstráňte prach a uvoľnené nečistoty 

pevnou metlou alebo ručným zmetákom. Koncentrát je 

možné podľa potreby riediť vodou v miešacom pomere od 

1:10 do 1:20. Potom naneste čistiaci roztok pomocou Osmo 

Kefy na čistenie terás na celú plochu a nechajte 10 minút 

reagovať. Následne dôkladne opláchnite vodou. Pre profesi-

onálov ako ideálny nástroj na strojové čistenie odporúčame 

náš Osmo Stroj na čistenie drevených terás a podláh.  

obnovený povrch dreva

Intenzívne čistenie a oživenie 

Čistenie terás z polymérových 

kompozitných materiálov

u napríklad prostred-
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farba a ochrana | interiér
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DREVINY TVRDÝ VOS
KOVÝ OLEJ 
ORIGINÁL

TVRDÝ VOS
KOVÝ OLEJ 

RAPID

TVRDÝ VOS
KOVÝ OLEJ 

EXPRES

TVRDÝ VOSKOVÝ 
OLEJ EXPRES +  

TUŽIDLO PRE 
TVRDÝ VOSKOVÝ 

OLEJ EXPRES

TVRDÝ VOSKOVÝ 
OLEJ PRO

TIŠMYKOVÝ / 
PROTIŠMYKOVÝ 

EXTRA

ČISTÝ VOSK
TVRDÝ VOS
KOVÝ OLEJ 
FAREBNÝ

Javor + + + + + o +

Afromosia – – – + 1) – + –

Akácia + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Bambus + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o –

Breza + + + + + o +

Hruška + + + + + o +

Buk + + + + + o +

Doussie / Afzélia – – – + 1) – + –

Dub + + + + + o +

Dub dymový + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Jelša + + + + + o +

Jaseň + + + + + o +

Eukalyptus + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Smrek / Borovica + + + + + o +

Ipe – – – + 1) – + –

Jarrah austrálsky + + + + + o +

Jatoba + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + –

Iroko / Kambala – – – + 1) – + –

Kempas + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Borovica + + + + + o +

Čerešňa + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Korok + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Smrekovec + + + + + o +

Mahagón – – – + 1) – + –

Merbau + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1)

Orech americký + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Orech brazílsky – – – + 1) – + –

Oliva + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + + 1)

OSB brúsené + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Palisander – – – + 1) – + –

Borovica kanadská + + + + + o +

Robinia / Locust + + + + + o +

Tík + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Tigerwood + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o –

Brest + + + + + o +

Vlašský orech + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Wenge – – – + 1) – + –

Osmo odporúča
Odporúčania pre rôzne druhy drevín
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DREVINY TVRDÝ VOS
KOVÝ OLEJ 

EFEKT
3041

TVRDÝ VOS
KOVÝ OLEJ 

EFEKT  
3091/3092

DEKORAČNÝ 
VOSK

2K OLEJ NA 
DREVO

OLEJOVÉ 
MORIDLO

OLEJ NA 
DVERE

REAKTÍVNE 
MORIDLO

Javor + – o + o + –

Afromosia – – – + – – –

Akácia – o + 1) + + + 1) –

Bambus + 1) – – + – + 1) –

Breza + – + + + + –

Hruška o – + + + + –

Buk + – o + + + –

Doussie / Afzélia – – – + – – –

Dub + o + + + + +

Dub dymový – + 1) + 1) + + + 1) –

Jelša + – + + + + –

Jaseň + o + + + + +

Eukalyptus – – o + o + 1) –

Smrek / Borovica + – + + + + –

Ipe – – – + – – –

Jarrah austrálsky – + + + + + –

Jatoba – – – + – + 1) –

Iroko / Kambala – – – + – – –

Kempas – + 1) o + o + 1) –

Borovica + – + + + + –

Čerešňa – – – + – + 1) –

Korok + 1) – + 1) + + – –

Smrekovec + – + + + + –

Mahagón – – – + – – –

Merbau – – o + o + 1) –

Orech americký – – o + o + 1) –

Orech brazílsky – – – + – – –

Oliva – – – + – + 1) –

OSB brúsené + 1) – + 1) + + + 1) –

Palisander – – – + – – –

Borovica kanadská + – + + + + –

Robinia / Locust + o + + + + +

Tík – o + 1) + + + 1) –

Tigerwood – – – + – + 1) –

Brest – – + + + + –

Vlašský orech – – o + + + 1) –

Wenge – – – + – – –

+ odporúčaný 

+1)  dbať na veľmi 

tenkú vrstvu

o možno 

– neodporúčaný
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Vhodné Vyžadujú sa odborné 

znalosti a nástroje
• •

Vyhľadávač produktov

Tvrdý 
voskový olej 

Originál

Tvrdý 
voskový olej 

Rapid

Tvrdý 
voskový olej 

Expres

Tvrdý voskový 
olej pro-

tišmykový / 
protišmykový 

Extra

Tvrdý 
voskový olej 

Efekt

Tvrdý 
voskový olej 

farebný

Čistý vosk Olej na betón

Strana 32 32 33 34 34 36 37 37

Podlaha • • • • • • • •
Nábytok • • • - • • • •
Stena/strop - - - - - - - •
Pracovné plochy • • • - - • - •
Dvere - - - - - - - -
Schody • • • • • • • •
Detské hračky • • • - • • • -
Kúpeľne • • • - • • - •
Okná - - - - - - - -

Údržbový olej Tekutý 
regeneračný 

vosk

Vosková 
údržba a 

čistiaci pro-
striedok

Vosková 
údržba a 

čistiaci pro-
striedok

Wisch-Fix Intenzívny 
čistič

Čistič Sprej Tvrdý voskový 
olej – opravná 

a údržbová 
pasta

Strana 53 53 54 54 55 55 56 56

Podlaha • • • • • • • •
Nábytok • • • • • • • •
Stena/strop • - • • • • • •
Pracovné plochy • • • • • • • •
Dvere • - • • • • • •
Schody • • • • • • • •
Detské hračky • - • • • • • •
Kúpeľne • - • • • • • •
Okná • - • • • • • •
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Poznámka: Výdatnosť produktu sa výrazne líši v závislosti od stavu existujúceho dreva. Všetky informácie sa týkajú hladkých a hobľovaných/rezaných povrchov. 

Ostatné povrchy, napr. drážkované alebo ryhované, môžu viesť k odchýlkam vo výdatnosti produktu. Požadované výsledky sa môžu líšiť v závislosti od druhov dreva a 

povrchových vlastností, preto sa odporúča skúšobná aplikácia. 

Reparačná 
pasta na 

drevo

Tmel na škáry 
- Roztok

Odstraňovač 
náterov

Údržbová 
sada na
podlahy

Údržbová 
sada na 
schody

Top Olej 
Údržbová 

sada

57 57 58 58 59 59

• • - • - -

• - • - - •

• - - - - -

• - • - - •

• - • - - -

• • • • • -

• - • - - •

• - • • - -

• - • - - -

Dekoračný 
vosk

transparentný

Dekoračný 
vosk

intenzívny

Vosk na 
aplikáciu 

striekaním

2K Olej na 
drevo

Olejové 
moridlo

Reaktívne 
moridlo

Top Olej Ochrana 
dreva

Olej na dvere Olej na
kuchynské 

drevené
krájacie dosky

NOVÉ NOVÉ

40 41 42 43 46 47 50 50 51 51

• • • • • • - - - -

• • • • • • • • - •

• • - - - • - • - -

• • • - • • • - - •

• • - - - • - - • -

• • • • • • - - - -

• • • - • - • • - -

• • • - • - - • - -

• • - - - - - • - -

Mikrovláknový 

valec/valček

Plochý štetec

Kefa na 

natieranie 

podláh/terás

Mop

Návlek (utierka)

Stierka

Pad

FloorXcenter

Striekacia 

pištoľ

HandXcenter
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Letisko Gardermoen, Nórsko

Na viac ako 24 000 metroch štvorcových pod-

lahy nachádza Osmo Tvrdý voskový olej® svoje 

uplatnenie v oblastiach s vysokou premávkou 

v reštauráciách a bezcolných obchodoch. 

Úspešný test z hľadiska praktickosti a odolnosti: 

letisko ročne obslúži približne 30 miliónov 

cestujúcich.  

Ochranný štít do  
najtvrdších podmienok

Tvrdý voskový olej® Originál kombinuje 

účinnú ochranu voči opotrebeniu s 

optimálnou vnútornou klímou.

 Tvrdý voskový olej Originál

30



Špeciálne výhody

> Účinná ochrana voči nečistotám, 

škvrnám a opotrebovaniu

> Pre oblasti s vysokou premáv-

kou v komerčných interiéroch

> Bez toxických biocídov, konzervačných 

látok, aromatických zlúčenín a terpentí-

nových olejov spôsobujúcich alergie

> Široký sortiment výrobkov, ak je to 

potrebné, pre profesionálov aj s ex-

trémne krátkymi časmi schnutia

> Lokálne opraviteľný

š

> P

k

> B

l

n

> Š

p

t

> L

Ideálny na 

vysokofrekventované povrchy
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Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny
a priedušný 
povrch

Odolný vínu, pivu, 
cole - nezanechá-
va škvrny od vody
na dreve

Jednoduché 
čistenie a údržba

Pretierateľný po 
cca 8-10 hod.

24 m²/1 l
1 náter

Tvrdý voskový olej Originál

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m²

2. „Chyby náteru“ je možné opraviť až do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej 

ploche.

3. Schnutie 8-10 hodín; pri normálnej teplote cca 23° C; relatívna vlhkosť vzdu-

chu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa 

doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.

4. Ak je požadované, dá sa suchý náter vyhladiť medzi nátermi jemným brúsnym 

papierom (veľkosť zrna 400) alebo scotchpadom.

5. Druhý náter cca 35 ml/m².

6. Schnutie 8-10 hodín. Podmienky viď. bod. 3.

Upozornenie: K dispozícii aj certifikát na stavbu lodí alebo vo vyhotovení s 

protišmykovou úpravou (R9 / R11).

Osmo Tvrdý voskový olej Originál je ideálny na ochranu všetkých drevených 

podláh, ako masívne podlahové palubovky, vidiecke dosky, parketové podlahy, 

OSB a korkové podlahy a tiež na povrchy nábytku.

Odolný voči 
poškriabaniu a 
trvácny

Možná lokálna 
aplikácia

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

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 00 109 1

3011 Bezfarebný lesklý

3032 Bezfarebný 
hodvábny lesk

3062 Bezfarebný matný

3065 Bezfarebný polomatný

Spracovanie

Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny
a priedušný 
povrch

Odolný vínu, pivu, 
cole - nezanechá-
va škvrny od vody 
na dreve

Jednoduché 
čistenie a údržba

Pretierateľný po 
cca 4-5 hod.

24 m²/1 l
1 náter

Tvrdý voskový olej Rapid

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo, cca 35 ml/m².

2. „Chyby náteru“ je možné opraviť až do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej 

ploche.

3. Schnutie 4-5 hodín; pri normálnej teplote cca 23° C; relatívna vlhkosť vzduchu 

cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa 

doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.

4. Ak je požadované, dá sa suchý náter vyhladiť medzi nátermi jemným brúsnym 

papierom (veľkosť zrna 400) alebo scotchpadom.

5. Druhý náter cca 35 ml/ m².

6. Schnutie cca. 4-5 hodín, viď. bod 3.

Osmo Tvrdý voskový olej Rapid je ideálny na ochranu všetkých drevených podláh, 

ako masívne podlahové palubovky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a 

korkové podlahy a tiež na povrchy nábytku.

Rýchle schnutie
Odolný voči 
poškriabaniu a 
trvácny

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 103 00 093 4

2,50 103 00 092 2

10,00 103 00 091 1

25,00 103 00 085 1

0,75 103 00 101 4

2,50 103 00 098 2

10,00 103 00 097 1

25,00 103 00 096 1

0,75 151 00 512 4

2,50 151 00 513 2

10,00 151 00 518 1

25,00 151 00 519 1

3232 Bezfarebný 
hodvábny lesk

3262 Bezfarebný matný

3240 Biely hodvábny lesk

Možná lokálna 
aplikácia

Spracovanie

m2 m2

Vhodný na
detské hračky

Bezpečný pre
ľudí, zvieratá
a rastliny

Testovaný podľa DIN EN 71.3;
Odolný voči slinám a potu

(po zaschnutí náteru)

Vhodný na
detské hračky

Bezpečný pre
ľudí, zvieratá
a rastliny

Testovaný podľa DIN EN 71.3;
Odolný voči slinám a potu

(po zaschnutí náteru)
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Možno 
kombinovať s 
tužidlom

Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny a 
priedušný povrch

Odolný vínu, 
pivu, cole - 
nezanecháva 
škvrny od vody 
na dreve

Jednoduché 
čistenie a údržba

Pretierateľný po 
cca 2-3 hod.

24 m²/1 l
1 náter

Tvrdý voskový olej Expres

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m².

2. „Chyby náteru“ možno opraviť až do 10 minút po 1. nánose na ešte mokrej 

ploche.

3. Schnutie cca 2- 3 hodiny (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť 

vzduchu cca 50%). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzdu-

chu sa doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.

4. Ak je požadované, možno vyschnutý náter vyhladiť medzi nátermi jemným 

brúsnym papierom (veľkosť zrna 400) alebo Scotchpad.

5. Druhý náter cca 35 ml/m².

6. Schnutie cca 2-3 hodiny. Podmienky viď. bod. 3.

Upozornenie: Pre rýchlejšie schnutie je možné použiť s tužidlom pre Tvrdý 

voskový olej č. 6632

Osmo Tvrdý voskový olej Expres je ideálny na ochranu drevených podláh, ako 

sú napr. podlahy z masívnych dosiek, vidiecke dosky, palubovky, OSB dosky 

alebo korkové podlahy, rovnako, ako na ošetrenie povrchu nábytku. V kombinácii 

s tužidlom 6632 je vhodný aj na bezfarebnú úpravu tvrdých exotických drevín 

s vysokým obsahom prírodných olejov ako napr. Meranti, Wenge, Merbau a 

podobné dreviny.

Veľmi rýchle 
schnutie

Odolný voči 
poškriabaniu a 
trvácny

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 103 00 132 4

2,50 103 00 134 2

10,00 103 00 136 1

25,00 103 00 138 1

0,75 103 00 282 4

2,50 103 00 284 2

10,00 103 00 286 1

25,00 103 00 288 1

0,75 103 00 293 4

2,50 103 00 289 2

10,00 103 00 291 1

25,00 103 00 292 1

3332 Bezfarebný hodvábny 
lesk

3362 Bezfarebný matný

3340 Biely 

Spracovanie

Tužidlo pre Tvrdý voskový olej 
Expres

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

1. Otvorte fľaštičku tužidla, pridajte do balenia Tvrdého voskového oleja Expres. 

Dôkladne premiešajte.

2. Spracovanie sa vykoná, ako je opísané pri Tvrdom voskovom oleji Expres.

3. Schnutie cca 1-2 hodiny; (pri teplote cca 23 °C/relatívna vlhkosť vzduchu cca 

50 %.) Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti sa čas schnutia 

predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie. (prvý aj druhý náter)

Upozornenie: Doba spracovateľnosti sa znižuje pridaním tužidla na cca 60 minút. 

Nenamiešajte si viac materiálu než zvládnete spracovať do 45 minút. Ak viete, 

že nepoužijete celé balenie, namiešajte menší objem produktu v samostatnej 

nádobke pridaním 6 % tužidla k produktu!

Osmo Tužidlo pre Tvrdý voskový olej Express slúži ako prísada k Osmo Tvrdému 

voskovému oleju Express na urýchlenie schnutia.

Skrátená doba 
schnutia

Obzvlášť vhodný 
na drevo bohaté 
na oleje a živice

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,15 151 00 525 66632 Bezfarebný 

Ideálny pre inter-
iéry komerčných/
verejných budov

Spracovanie

Úplne bežný proces: časom lesklé povrchy zmatnejú a mat-

né povrchy sa viac lesknú. Tieto zmeny lesku odporúčame 

vašim zákazníkom  vysvetliť vopred.

Náš tip: ak by vaši zákazníci chceli zmeniť lesk, je to možné 

bez problémov. Leštenie povrchu prípravkom Osmo 

Vosková údržba a čistiaci prostriedok dodáva podlahe viac 

lesku. Príliš lesklý povrch je možné naopak upraviť náterom 

Osmo údržbový olej matný. Žiarivé výsledky. 

Žiarivé výsledky 

Zmeny lesku

TIP

m2

Profesionálny
produkt
Potrebné odborné 
znalosti alebo nástroje

Profesionálny
produkt
Potrebné odborné 
znalosti alebo nástroje
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Protišmykový 
povrch vďaka 
protišmykovým 
prísadam

Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny a 
priedušný povrch

Odolný vínu, 
pivu, cole - 
nezanecháva 
škvrny od vody 
na dreve

Jednoduché 
čistenie a údržba

Pretierateľný po 
cca 8-10 hod.

24 m²/1 l
1 náter

Tvrdý voskový olej protišmykový / 
protišmykový Extra

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m².

2. „Chyby náteru“ možno opraviť až do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej 

ploche.

3. Schnutie cca 8-10 hodín; (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť 

vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzdu-

chu sa doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.

4. Druhý náter cca 35 ml/m².

5. Schnutie cca 8-10 hodín. Podmienky viď. bod. 3.

Upozornenie: Osmo Tvrdý voskový olej protišmykový / Tvrdý voskový olej 

protišmykový Extra nemožno egalizovať jednokotúčovým strojom s bielym padom.

Osmo Tvrdý voskový olej protišmykový / Tvrdý voskový olej protišmykový Extra 

je ideálny na ochranu všetkých drevených podláh, pri ktorých je vyžadovaná 

zvýšená bezpečnosť proti pošmyknutiu (komerčné/verejné priestory), ako 

masívne podlahové palubovky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy. 

Odporúčané aj na úpravu schodov z dreva.

Ideálny pre 
interiéry 
komerčných/
verejných budov

Odolný voči 
poškriabaniu a 
trvácny

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

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 Bezfarebný polomatný 
(R9)

3089 Bezfarebný hodvábny 
lesk (R11)

Spracovanie

Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Odolný vínu, pivu, 
cole - nezanechá-
va škvrny od vody 
na dreve

Jednoduché 
čistenie a údržba

Pretierateľný po 
cca 24 hod.

30 m²/1 l
1 náter

Tvrdý voskový olej Efekt

Osmo Tvrdý voskový olej Efekt je ideálny na vytvorenie špeciálnych efektov na 

drevených podlahách v interiéri. Aplikáciou Tvrdého voskového oleja Efekt Natural 

je svetlé interiérové drevo chránené takmer neviditeľne - prirodzená farba dreva 

a štruktúra nie sú zvýraznené (netvorí efekt „mokrého“ dreva). Tvrdý voskový olej 

Efekt Strieborný/Zlatý je dekoratívny náter na tmavšie drevené podlahy.

Hotový povrch za 2-3 dni, 2-3 nátery

(1. vrstva Tvrdý voskový olej Efekt, 2. vrstva bezfarebný Tvrdý voskový olej)

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo - cca 35 ml/m².

2. „Chyby náteru“ je možné opraviť až do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej 

ploche.

3. Schnutie cca 24 hod.; (bežné podmienky cca 23 °C a rel. vlhkosť 50 %). Pri 

nižších teplotách alebo vyššej relatívnej  vlhkosti vzduchu sa doba schutia 

predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.

4. Ak je potrebné, suchý náter sa dá vyhladiť medzi nátermi jemným brúsnym 

papierom (P400) alebo scotchpadom.

5. Druhý náter cca 35 ml/m² bezfarebným Tvrdým voskovým olejom.

6. Schnutie 8-10 hod.; podmienky viď bod 3.

Poznámka: Na dosiahnutie účinku zlatého či strieborného odtieňa, najprv naneste 

Osmo Dekoračný vosk Čierny ako farebný podkladový náter a nechajte vyschnúť 

24 hod. Čas dokončenia sa tým predĺži o jeden deň.

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Číslo tovaru

0,75 103 00 069 4

2,50 103 00 073 2

10,00 103 00 079 1

0,75 103 00 113 4

2,50 103 00 114 2

10,00 103 00 116 1

0,375 101 00 323 4

0,75 103 00 071 4

2,50 103 00 072 2

0,375 101 00 324 4

0,75 103 00 077 4

2,50 103 00 078 2

3041 Natural matný

3044 Surové drevo 
transparent

3091 Strieborný transparent

3092 Zlatý transparent

Spracovanie

m2

m2

Proti-
šmykový 
efekt

Vhodný na
detské hračky

Bezpečný pre
ľudí, zvieratá
a rastliny

Testovaný podľa DIN EN 71.3;
Odolný voči slinám a potu

(po zaschnutí náteru)

34



Drevo ako prírodná surovina by malo čoraz častejšie pôsobiť 

ako neošetrené. Tak ako podlahové dosky, drevo formované 

prírodou a zdobené prírodnými prvkami, ako sú napríklad 

hrče alebo vlákna, dodávajú domovu neobyčajnú a jedinečnú 

atmosféru.

Drevené povrchy ošetrené prípravkom Osmo Tvrdý voskový 

olej® Efekt Natural si zachovávajú svoju prirodzenú farbu dreva. 

Biele pigmenty zabraňujú tzv. „trvalo mokrému efektu“ alebo 

„jantárovému efektu“ na dreve. Povrchy vyzerajú, akoby neboli 

ošetrené a stále sú spoľahlivo chránené!

Surový vzhľad

Prírodná krása

TIP
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Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Odolný vínu, pivu, 
cole - nezanechá-
va škvrny od vody 
na dreve

Jednoduché 
čistenie a údržba

Pretierateľný po 
cca 24 hod.

30 m²/1 l
1 náter

Tvrdý voskový olej farebný

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

(1. Tvrdý voskový olej farebný, 2. bezfarebný Tvrdý voskový olej)

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo, cca 30 ml/m².

2. „Chyby náteru“ je možné opraviť až do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej 

ploche.

3. Schnutie cca 24 hodín; pri normálnej teplote cca 23 °C; relatívna vlhkosť vzdu-

chu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa 

doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.

4. Ak je požadované, dá sa suchý náter vyhladiť medzi nátermi jemným brúsnym 

papierom (veľkosť zrna 400) alebo scotchpadom.

5. Druhý náter cca 35 ml/m² s Tvrdým voskovým olejom bezfarebným Originál.

6. Schnutie 8-10 hodín; podmienky viď. bod. 3.

Na bielo farbené podlahy a nábytok odporúčame použiť ako konečný náter Osmo 

Tvrdý voskový olej farebný Biely 3040 alebo Efekt Natural 3041.

Osmo Tvrdý voskový olej farebný je vhodný na ošetrenie a dekoratívnu úpravu 

drevených podláh ako sú podlahy z masívneho dreva, vidieckych dosiek, palubo-

viek, OSB dosiek, a korkových podláh rovnako ako povrchov nábytku. Odporúča 

sa na svetlé, tuzemské dreviny.

Jednoduchá 
aplikácia

Štruktúra/kresba 
dreva zostáva 
viditeľná

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 103 00 021 4

2,50 103 00 022 2

10,00 103 00 034 1

0,75 103 00 406 4

2,50 103 00 408 2

10,00 103 00 411 1

0,75 101 00 294 4

2,50 101 00 300 2

10,00 103 00 135 1

0,75 101 00 302 4

2,50 101 00 303 2

10,00 103 00 205 1

0,75 101 00 305 4

2,50 101 00 306 2

10,00 103 00 235 1

0,75 101 00 311 4

2,50 101 00 312 2

10,00 103 00 285 1

0,75 101 00 317 4

2,50 101 00 318 2

10,00 103 00 295 1

3040 Biely transparent

3067 Svetlosivý transparent

3071 Medový transparent

3072 Jantárový transparent

3073 Hnedá zem 
transparent

3074 Grafit transparent

3075 Čierny transparent

Vrchný náter 
ktorýmkoľvek 
Tvrdým voskovým 
olejom

Spracovanie

Farebné podlahy sú stále štýlové a ukončenie tohto trendu 

je v nedohľadne. Naše tipy, ako dosiahnuť medzi zákazník-

mi veľký úspech:

1. Nafarbenie podláh Tvrdým voskovým olejom®-

 farebným

Prvý náter naneste  Tvrdým voskovým olejom®- farebným 

- v ponuke sedem rôznych odtieňov. Ďalej naneste vrchný 

náter Bezfarebným Tvrdým voskovým olejom®.

2. Nafarbenie podláh Dekoračným voskom

Normálne zafarbenie

Najskôr naneste jeden náter Dekoračným voskom a 

následne vrchný náter Bezfarebným Tvrdým voskovým 

olejom®. 

Jemné zafarbenie

Zmiešajte prípravok Dekoračný vosk a Tvrdý voskový olej® 

Orignál v miešacom pomere 1 : 10 a touto zmesou naneste 

prvý náter. Druhú vrstvu vykonajte bezfarebným Tvrdým 

voskovým olejom®. 

Vezmite na vedomie

> Intenzívne farebné aplikácie Dekoračným voskom nie 

sú na podlahách možné. Druhá vrstva sa neodporúča.  

> Pri tónovaní podláh povrchovou úpravou Dekoračný

vosk 3111 biely, 3186 biely matný alebo 3188 

sneh, sa má vrchný náter vykonať Tvrdým vos-

kovým olejom® farebným - 3040 biely. 

Vneste do svojho života farbu! 

Farebná podlaha

TIP

m2

Vhodný na
detské hračky

Bezpečný pre
ľudí, zvieratá
a rastliny

Testovaný podľa DIN EN 71.3;
Odolný voči slinám a potu

(po zaschnutí náteru)
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Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Odolný vínu, pivu, 
cole - nezanechá-
va škvrny od vody 
na dreve

Jednoduché 
čistenie a údržba

Pretierateľný po 
cca 12 hod.

24 m²/1 l
1 náter

Čistý vosk

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

1. Prvý náter rozotrite na suché obrúsené čisté pôvodné drevo rovnomerne vo 

veľmi tenkej vrstve v smere jeho fládrovania.

2. Nechajte schnúť asi 30 minút. Potom zotrite všetky prebytky a matné miesta 

ešte raz ošetrite náterom.

3. Schnutie cca 12 hodín; pri normálnej teplote cca 23° C; relatívna vlhkosť vzdu-

chu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa 

doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.

4. Druhý náter opäť naneste vo veľmi tenkej vrstve a veľmi dôkladne votrite do 

dreva.

5. cca. 30 min. nechajte zavädnúť a potom všetky viditeľné prebytky zotrite 

handričkou.

6. Schnutie cca 12 hodín; viď. bod 3.

Osmo Čistý vosk je vhodný na ochranu dreva v interiéri. Obloženie stien a 

stropov, drevené podlahy, nábytok a detské hračky. Kvôli svojim vodoodpudivým 

vlastnostiam sa obzvlášť hodí na drevo vo vlhkých priestoroch (kuchyne, kúpeľne, 

bazény), kde sa po desaťročia najlepšie osvedčil. Osmo Čistý vosk je vhodný 

najmä na bezfarebnú úpravu tvrdého dreva bohatého na obsiahnuté látky, ako 

meranti, wengé, merbau atď.

Obzvlášť vhodný 
na drevo bohaté 
na oleje a živice

Hlboko 
prenikajúci

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 102 00 001 4

2,50 102 00 002 2

25,00 102 00 003 1

1101 Bezfarebný hodvábny 
lesk

Možná lokálna 
aplikácia

Spracovanie

Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Povrch 
odpudzujúci vodu 
a nečistoty

Jednoduché 
čistenie a údržba

Pretierateľný po 
cca 8-10 hod.

50 m²/1 l
1 náter

Olej na betón

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

1. Aplikujte Osmo plochým štetcom, kefou na natieranie podláh, nanášacím 

rúnom alebo mikrovláknovým valčekom. Naneste tenko a dobre rozotrite.

2. Prebytočný materiál odstráňte padom alebo handričkou, ktorá po sebe neza-

necháva vlákna.

3. Schnutie cca 8-10 hodín; pri normálnej teplote cca 23° C; relatívnej vlhkosti 

vzduchu cca 50 %. Nižšie teploty alebo vyššia relatívna vlhkosť vzduchu 

predlžujú dobu schnutia. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.

4. Druhý náter aplikujte tiež tenko. (Pri renovácii olejovaného povrchu zvyčajne 

stačí jeden náter na vyčistenom povrchu.)

5. Schnutie cca 8-10 hod., viď bod 3.

Osmo olej na betón je vhodný na bezfarebnú impregnáciu takmer všetkých 

druhov betónu, umelého kameňa, poterov, ako aj mikroporézneho prírodného 

kameňa s lešteným, brúseným či štiepaným povrchom, ako aj na neglazované 

dlaždice. Obzvlášť vhodný na obklady stien a podlahy v kuchyni a kúpeľni, ako aj 

na stolové dosky, parapety a kuchynské pracovné dosky.

Silne vodood-
pudivý

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 115 00 115 4

2,50 115 00 116 2
610 Bezfarebný 

hodvábny lesk

Spracovanie

m2 m2

Vhodný na
detské hračky

Bezpečný pre
ľudí, zvieratá
a rastliny

Testovaný podľa DIN EN 71.3;
Odolný voči slinám a potu

(po zaschnutí náteru)

Vhodný na
detské hračky

Bezpečný pre
ľudí, zvieratá
a rastliny

Testovaný podľa DIN EN 71.3;
Odolný voči slinám a potu

(po zaschnutí náteru)
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Technika dvojfarebného náteru 

Dekoračným voskom

Hrajte sa s farbou - buďte kreatívni použitím 

dvojfarebnej techniky. Na štruktúrovaných 

drevených povrchoch je možné dosiahnuť tie 

najúžasnejšie farebné efekty. Návod nájdete na 

našej webovej stránke www.osmocolor.sk.  

Všestranný do  
interiéru

Bez ohľadu na to, či požadujete 

priehľadný alebo intenzívny odtieň 

- povrchová úprava Dekoračným 

voskom účinne chráni pred vodou 

a nečistotami. 

 Dekoračný vosk38



Špeciálne výhody

> Ideálny na použitie vo vlhkých priestoroch

> Atraktívne farebné odtiene pre štruk-

túrované povrchy dreva

> Všetky odtiene je možné navzájom miešať.

> A

t

> V

K dispozícii aj vlastné

odtiene na základe

vzorkovníc RAL a NCS.
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Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Odolný vínu, pivu, 
cole - nezanechá-
va škvrny od vody 
na dreve

Jednoduché 
čistenie a údržba

Pretierateľný po 
cca 24 hod.

24 m²/1 l
1 náter

Dekoračný vosk,
transparentné odtiene

Hotový povrch za 1-2 dni, 1-2 nátery

1. Prvý náter na  suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 30 ml/m²

2. „Chyby náteru“ je možné opraviť až do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej 

ploche.

3. Schnutie cca 12 hodín; pri normálnej teplote cca 23 °C; relatívna vlhkosť vzdu-

chu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa 

doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.

Pre ľahko morený efekt: V priebehu 20 minút po nanesení zotrite handričkou 

alebo bielym padom v smere fládrovania dreva.

Pre intenzívne zafarbenie: ak je požadované intenzívne zafarbenie, postup zopa-

kujte (naneste maximálne 2 vrstvy). Platí to iba pre intenzívne farebné odtiene.

Ako farebný základný náter na podlahy: Schnutie cca 24 hodín (namiesto 12 

hodín; Podmienky viď. bod. 3) Druhý náter bezfarebným Tvrdým voskovým olejom 

cca 35 ml/m². Schnutie cca 8-10 hodín. Podmienky viď. bod 3).

Na bielo farbené podlahy a nábytok odporúčame použiť ako konečný náter Osmo 

Tvrdý voskový olej farebný Biely 3040 alebo Efekt Natural 3041.

Osmo Dekoračný vosk je vhodný na ošetrenie a dekoratívnu úpravu dreva v 

interiéri: drevené obklady, lišty, trámy, ako aj dvere. Je tiež vhodný na ošetrenie 

škároviek, OSB a MDF dosiek. Ideálny, ako farebný základ na drevené podlahy 

a na ošetrenie stmavených drevených plôch. Zvlášť je odporúčaný na nábytok a 

detské hračky.

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

Na požiadanie k dispozícii tiež v 186 RAL a 1950 NCS farbách. Efektové, 

fluorescenčné a metalické farby nie sú k dispozícii.

Jednoduchá 
aplikácia

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,125 101 00 091 6

0,375 101 00 001 4

0,75 101 00 002 4

2,50 101 00 003 2

0,125 101 00 811 6

0,375 101 00 812 4

0,75 101 00 814 4

2,50 101 00 816 2

0,125 101 00 801 6

0,375 101 00 802 4

0,75 101 00 805 4

2,50 101 00 807 2

0,125 101 00 092 6

0,375 101 00 004 4

0,75 101 00 005 4

2,50 101 00 006 2

0,125 101 00 330 6

0,375 101 00 332 4

0,75 101 00 336 4

2,50 101 00 338 2

0,125 101 00 341 6

0,375 101 00 342 4

0,75 101 00 344 4

2,50 101 00 444 2

0,125 101 00 093 6

0,375 101 00 013 4

0,75 101 00 014 4

2,50 101 00 015 2

0,125 101 00 094 6

0,375 101 00 075 4

0,75 101 00 076 4

2,50 101 00 077 2

3101 Bezfarebný transparent

3102 Buk ľahko parený 
transparent

3103 Dub svetlý transparent

3111 Biely transparent

3118 Sivý granit transparent

3119 Hodvábnesivý trans-
parent

3123 Zlatý javor transparent

3136 Breza transparent

Spracovanie

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,125 101 00 095 6

0,375 101 00 078 4

0,75 101 00 079 4

2,50 101 00 080 2

0,125 101 00 096 6

0,375 101 00 084 4

0,75 101 00 085 4

2,50 101 00 086 2

0,125 101 00 270 6

0,375 101 00 271 4

0,75 101 00 272 4

2,50 101 00 273 2

0,125 101 00 098 6

0,375 101 00 022 4

0,75 101 00 023 4

2,50 101 00 024 2

0,125 101 00 099 6

0,375 101 00 031 4

0,75 101 00 032 4

2,50 101 00 033 2

0,125 101 00 100 6

0,375 101 00 081 4

0,75 101 00 082 4

2,50 101 00 083 2

0,125 101 00 263 6

0,375 101 00 261 4

0,75 101 00 262 4

2,50 101 00 291 2

3137 Čerešňa transparent

3138 Mahagón transparent

3143 Koňak transparent

3161 Ebenové drevo 
transparent

3164 Dub transparent

3166 Orech transparent

3168 Dub antický 
transparent

m2

Vhodný na
detské hračky

Bezpečný pre
ľudí, zvieratá
a rastliny

Testovaný podľa DIN EN 71.3;
Odolný voči slinám a potu

(po zaschnutí náteru)
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Hotový povrch za 1-2 dni, 1-2 nátery

1. Prvý náter na  suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 30 ml/m²

2. „Chyby náteru“ je možné opraviť až do 30 minút po 1. nátere na ešte mokrej 

ploche.

3. Schnutie cca 12 hodín; pri normálnej teplote cca 23 °C; relatívna vlhkosť vzdu-

chu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa 

doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.

Pre ľahko morený efekt: V priebehu 20 minút po nanesení zotrite handričkou 

alebo bielym padom v smere fládrovania dreva.

Pre intenzívne zafarbenie: ak je požadované intenzívne zafarbenie, postup zopa-

kujte (naneste maximálne 2 vrstvy). Platí to iba pre intenzívne farebné odtiene.

Ako farebný základný náter na podlahy: Schnutie cca 24 hodín (namiesto 12 

hodín; Podmienky viď. bod. 3) Druhý náter bezfarebným Tvrdým voskovým olejom 

cca 35 ml/m². Schnutie cca 8-10 hodín. Podmienky viď. bod 3).

Na bielo farbené podlahy a nábytok odporúčame použiť ako konečný náter Osmo 

Tvrdý voskový olej farebný Biely 3040 alebo Efekt Natural 3041.

Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Odolný vínu, pivu, 
cole - nezanechá-
va škvrny od vody 
na dreve

Jednoduché 
čistenie a údržba

Pretierateľný po 
cca 24 hod.

24 m²/1 l
1 náter

Dekoračný vosk, 
intenzívne odtiene

Osmo Dekoračný vosk je vhodný na ošetrenie a dekoratívnu úpravu dreva v 

interiéri: drevené obklady, lišty, trámy, ako aj dvere. Je tiež vhodný na ošetrenie 

škároviek, OSB a MDF dosiek. Ideálny, ako farebný základ na drevené podlahy 

a na ošetrenie stmavených drevených plôch. Zvlášť je odporúčaný na nábytok a 

detské hračky.

Vľavo: 1 vrstva. 

Vpravo: 2 vrstvy.

Jednoduchá 
aplikácia

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,125 101 00 828 6

0,375 101 00 830 4

0,125 101 00 822 6

0,375 101 00 824 4

0,125 101 00 834 6

0,375 101 00 836 4

0,125 101 00 840 6

0,375 101 00 842 4

0,125 101 00 846 6

0,375 101 00 848 4

0,75 101 00 850 4

0,125 101 00 451 6

0,375 101 00 452 4

0,75 101 00 453 4

2,50 101 00 454 2

0,125 101 00 375 6

0,375 101 00 390 4

0,75 101 00 405 4

2,50 101 00 420 2

3104 Červený (RAL 3000) 

3105 Žltý (RAL 1021) 

3125 Modrý (RAL 5010) 

3131 Zelený 

3132 Sivobéžový 
(RAL 1019) 

3169 Čierny 

3172 Hodváb 

Spracovanie

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,125 101 00 370 6

0,375 101 00 385 4

0,75 101 00 400 4

2,50 101 00 415 2

0,125 101 00 379 6

0,375 101 00 394 4

0,75 101 00 409 4

2,50 101 00 424 2

0,125 101 00 456 6

0,375 101 00 457 4

0,75 101 00 458 4

2,50 101 00 459 2

3181 Kremeň 

3186 Biely matný 

3188 Sneh 

Na textúrovaných povrchoch dreva je možné dosiahnuť tie najfascinujúcejšie 

farebné efekty. Najdôležitejší pomocník: Dekoračný vosk od Osmo. Najskôr 

povrch natrite farbou podľa vášho výberu a nechajte ju zaschnúť. Potom 

naneste na povrch druhú farbu a prebytočný materiál zotrite gumovou stierkou 

Osmo (pozri stranu 94). Hotovo!

Viac informácií sa dozviete na www.osmocolor.sk/osmo-tipy-a-rady alebo 

www.osmo.de/en/inspiration/diy-projects 

Fascinujúce farebné efekty

Dvojfarebná technika

TIP

m2

Vhodný pro
dětské hračky

Nezávadný pro 
lidi, zvířata a
rostliny

podle DIN EN 71.3.
Odolný vůči slinám a potu

(uschlý nátěr)
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Na aplikáciu 
striekaním

Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny a 
priedušný povrch

Odolný vínu, 
pivu, cole - 
nezanecháva 
škvrny od vody 
na dreve

Jednoduché 
čistenie a údržba

Pretierateľný 
po cca 6-8 
hodinách

24 m²/1 l
1 náter

Vosk na aplikáciu striekaním

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

1. Prvá vrstva: Pomocou striekacej pištole s nádobkou, vysokotlakovej striekacej 

pištole AIRLESS / AIRMIX alebo nízkotlakovej striekacej pištole HVLP (možno 

tiež aplikovať štetcom alebo handričkou.)

2. Nanášané množstvo závisí od druhu dreva a jeho obrúsenia, cca 35-40 g/m².

3. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.

4. Urobte obrúsenie brúsnym papierom so zrnitosťou min. P220.

5. Druhá vrstva: Pomocou striekacej pištole s nádobkou, vysokotlakovej strie-

kacej pištole AIRLESS / AIRMIX alebo nízkotlakovej striekacej pištole HVLP 

Nanášané množstvo závisí od povrchu cca 35-40 g/m².

6. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.

Parametre striekania: Rešpektujte, prosím, informáciu o produkte.

Upozornenie: Pri požiadavke na protišmykovú triedu R9 použite na to určený 

výrobok a hodnoty protišmykovosti docielite dvakrát sa opakujúcou aplikáciou. 

Dekoračný vosk protišmykový (3009) nemožno po nástreku prebrusovať ani 

padovať. Druhý nástrek Dekoračným voskom na aplikáciu striekaním 3010 Natural 

je závislý od požadovaného výsledného vzhľadu povrchu:

a) konečný nástrek Dekoračným voskom na aplikáciu striekaním 3010 Natural pre 

veľmi transparentné ľahko bielené zafarbenie alebo

b) bezfarebným Dekoračným voskom na aplikáciu striekaním 3084 pre vzhľad 

„ako neošetrené drevo“.

Osmo Vosk na aplikáciu striekaním je ideálny na všetky odporúčané dreviny v 

interiéri, pri ktorých je potrebný trvalo odolný povrch s jednoduchou údržbou, 

napr. schody, nábytok, stolové dosky, kuchynské pracovné dosky, hračky, 

parkety, podlahy atď. Je zvlášť vhodný na použitie vo vlhkých priestoroch, ako 

kúpeľňa a kuchyňa.

Odolný voči 
poškriabaniu a 
trvácny

Rýchle schnutie

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

1,00 151 01 001 4

2,50 151 01 000 2

10,00 151 01 004 1

25,00 151 01 006 1

1,00 151 01 025 4

2,50 151 01 027 2

10,00 151 01 031 1

1,00 151 01 016 4

2,50 151 01 015 2

10,00 151 01 019 1

3009 Bezfarebný polomatný 
(R9)

3010 Natural matný

3012 Biely krycí hodvábne 
lesklý

Spracovanie

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

1,00 151 01 083 4

2,50 151 01 084 2

10,00 151 01 086 1

1,00 150 01 182 4

2,50 150 01 180 2

10,00 150 01 181 1

1,00 151 01 020 4

2,50 151 01 021 2

10,00 151 01 023 1

1,00 151 01 011 4

2,50 151 01 010 2

10,00 151 01 014 1

1,00 151 00 901 4

2,50 151 00 900 2

10,00 151 00 904 1

25,00 151 00 910 1

1,00 151 00 906 4

2,50 151 00 905 2

10,00 151 00 909 1

25,00 151 00 915 1

1,00 151 01 071 4

2,50 101 00 521 2

10,00 101 00 522 1

25,00 151 01 075 1

3013 Čierny krycí hodvábne 
lesklý

3049 Čierny krycí matný

3050 Biely krycí matný

3066 Biely transparent

3084 Bezfarebný matný

3085 Bezfarebný hodvábny 
lesk

3086 Bezfarebný lesklý

Chcete zafarbiť Osmo Dekoračný vosk na striekanie? Žiadny problém, Osmo 

Olejové moridlo to umožňuje. Na výber máte z dvoch možností:

1. Naneste na povrch štetcom Osmo Olejové moridlo a do povrchu ho 

votrite pomocou aplikačného padu. Po zaschnutí jednoducho aplikujte 

Dekoračný vosk na striekanie.

2. Pridajte do Dekoračného vosku na striekanie až 30 % Olejového moridla a 

naneste na povrch. Konečnú úpravu vykonajte Bezfarebým Dekoračným 

voskom na striekanie. 

TIP

Dva spôsoby, jeden cieľ. Farbenie Osmo 

Dekoračným voskom na striekanie

m2

Profesionálny
produkt
Potrebné odborné 
znalosti alebo nástroje
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2K Olej na drevo

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter

1. Osmo 2K Olej na drevo nie je pripravený rovno na použitie. Krátko pred 

začatím náterových prác je nutné pridať do oleja tužidlo - zmes je potrebné 

dôkladne premiešať. 

2. Naneste pomocou Osmo dvojitej stierky, alebo Osmo Profi stierky. Na podlahy 

so skosenými hranami nanášajte náter tenko postupne po menších oblastiach 

valčekom z mikrovlákna. Nezaplňte drážky vytvorené skosením hrán v spojoch 

dosiek. 

3. Počkajte cca 20 – 40 minút, až olej prenikne do dreva.

4. Následne zapracujte olej do podlahy pomocou jednokotúčového stroja s 

bielym alebo béžovým padom.

5. Čas schnutia približne 24 hod. (pri bežných klimatických podmienkach, 23 °C a 

50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti 

vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Zabezpečte dostatočné vetranie.

Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Povrch 
odpudzujúci vodu 
a nečistoty

Odolný vínu, 
pivu, cole - 
nezanecháva 
škvrny od vody 
na dreve

Jednoduché 
čistenie a údržba

40-50 m²/1 l
1 náter

Obzvlášť vhodný 
na drevo bohaté 
na oleje a živice

Rýchle schnutie

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,375 134 00 420 4

1,00 134 00 422 4

0,375 134 00 424 4

1,00 134 00 426 4

0,375 134 00 428 4

1,00 134 00 430 4

0,375 134 00 432 4

1,00 134 00 434 4

0,375 134 00 436 4

1,00 134 00 438 4

0,375 134 00 440 4

1,00 134 00 442 4

0,375 134 00 444 4

1,00 134 00 446 4

0,375 134 00 448 4

1,00 134 00 450 4

0,375 134 00 452 4

1,00 134 00 454 4

0,375 134 00 456 4

1,00 134 00 458 4

0,375 134 00 460 4

1,00 134 00 462 4

6100 Bezfarebný matný

6111 Biely transparent

6112 Striebornosivý 
transparent

6114 Grafit transparent

6118 Svetlosivý transparent

6116 Čerešňa transparent

6119 Natural transparent

6141 Havana transparent

6143 Koňak transparent

6164 Tabak transparent

6190 Čierny transparent

Iba jeden náter

Spracovanie

Bez ohľadu na to, či má byť náter číry alebo farebný, môžu 

profesionáli splniť želania zákazníkov v čo najkratšom čase iba s 1 

náterom - vďaka 2K Oleju na drevo. 

2K Olej na drevo je 2-zložkový olej s mimoriadne vysokou 

výdatnosťou a je vyrobený presne pre potreby profesionálnych 

remeselníkov. Nielenže farby vytvárajú modernú hrejivú atmosféru, 

ale 2K Olej na drevo tiež napĺňa požiadavku po  produkte bez VOC 

na použitie v domácnosti.

Na aplikáciu na nábytkové povrchy alebo schody je možné použiť 

Osmo HandXcenter. Pri ošetrovaní podlahy sa musí použiť Osmo 

FloorXcenter. 

Keď to musí byť hotové naozaj 

rýchlo - hotový povrch iba s 1 vrstvou!

TIP

NOVÉ

Profesionálny
produkt
Potrebné odborné 
znalosti alebo nástroje

Osmo 2K Olej na drevo je vhodný na ošetrenie akýchkoľvek parketových a 

drevených podláh (masívne podlahy, vidiecke podlahy, palubovky, schody a 

pod.) V súlade s normou DIN 18356 je vhodný aj na ošetrenie povrchu dreveného 

nábytku. Je zvlášť vhodný na aplikáciu na drevo s vysokým podielom v ňom 

obsiahnutých látok a na použitie v interiéroch verejných priestorov kde je 

vyžadované použitie prípravkov neobsahujúcich rozpúšťadlá.

m2
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Hotel Beverland, Nemecko 

Kaseinwerk - miesto exkluzívnych podujatí - má 

vysoko kvalitné drevené podlahy. Na túto 

podlahu bolo požadované sfarbenie, ktoré 

harmonicky zapadá do okolitého prostredia. 

Ideálna aplikácia pre Olejové moridlo od Osmo 

s ochranným vrchným náterom Osmo Tvrdý 

voskový olej®. 

Fascinujúca farba 

Miešajte navzájom odtiene a  

vytvárajte prakticky nekonečnú 

farebnú paletu. 

 Olejové moridlo
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Špeciálne výhody

> Intenzita farieb závisí od spôsobu aplikácie.

> Farebné odtiene sa dajú navzájom miešať.

> Pre profesionálov: skráťte čas schnutia tužidlom

o 50 %. Umožňuje to dokončiť povrch do jedného dňa.

> F

> P

o

Maximálna 

intenzita farieb 45



Možno 
kombinovať s 
tužidlom

Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny a 
priedušný povrch

Odolný vínu, 
pivu, cole - 
nezanecháva 
škvrny od vody 
na dreve

Pretierateľný po 
cca 12 hod.

24-48 m²/1 l
1 náter

Olejové moridlo

Hotový povrch za 2-3 dni, 2-3 nátery (1/2. Olejové moridlo, 2/3. bezfarebný Tvrdý 

voskový olej )

Transparentný Náter:

1. Naneste Olejové moridlo v tenkej vrstve pevným Osmo podlahovým štetcom, 

valčekom z mikrovlákien alebo špachtľou na suchý a čistý povrch.

2. Prípadné stopy po štetci sa dajú zahladiť v priebehu 30 minút po nátere.

3. Rozleštite bielym leštiacim kotúčom (padom).

4. Nechajte schnúť 12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívnej vlhkosti 

vzduchu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzdu-

chu sa doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie.

Intenzívne sfarbenie:

5. Prvý náter vykonajte tak, ako je uvedené v bode 1-4.

6. Druhý náter naneste opäť vo veľmi tenkej vrstve, rovnako ako uvádza bod č. 1.

7. Rozleštite bielym leštiacim kotúčom (padom).

8. Doba schnutia cca. 12 hodín, podľa bodu č. 4.

9. Po kroku 4 alebo 8 naneste konečný náter bezfarebným Tvrdým voskovým 

olejom.

Upozornenie: Na menšie plochy je možné naniesť Olejové moridlo tiež handričkou 

bez žmolkov alebo najlepšie Osmo nanášacím rúnom na olejové farby. Na bielo 

ošetrené podlahy používajte ako konečný náter výhradne Osmo Tvrdý voskový 

olej farebný biely č. 3040 alebo Natural č. 3041.

Osmo Olejové moridlo je ideálne ako farebný základný náter na drevené podlahy, 

ako masívne podlahové palubovky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a 

korkové podlahy a tiež na plochy nábytku.

Vľavo: 1 vrstva. 

Vpravo: 2 vrstvy.

Aplikácia 
stierkou, štetcom 
alebo valčekom

Vrchný náter 
ktorýmkoľvek 
Tvrdým vos-
kovým olejom

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,50 151 00 805 4

1,00 151 00 807 4

2,50 151 00 809 2

0,50 151 00 813 4

1,00 151 00 812 4

2,50 151 00 814 2

0,50 151 00 815 4

1,00 151 00 817 4

2,50 151 00 819 2

0,50 151 00 825 4

1,00 151 00 822 4

2,50 151 00 824 2

0,50 151 00 843 4

1,00 151 00 842 4

2,50 151 00 844 2

3501 Biely 

3512 Striebornosivý 

3514 Grafit 

3516 Jatoba 

3518 Svetlosivý 

Spracovanie

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,50 151 00 848 4

1,00 151 00 847 4

2,50 151 00 849 2

0,50 151 00 838 4

1,00 151 00 837 4

2,50 151 00 839 2

0,50 151 00 828 4

1,00 151 00 827 4

2,50 151 00 829 2

0,50 151 00 831 4

1,00 151 00 832 4

2,50 151 00 834 2

0,50 151 00 803 4

1,00 151 00 802 4

2,50 151 00 804 2

3519 Natural 

3541 Havana 

3543 Koňak 

3564 Tabak 

3590 Čierny 

Pri tomto produkte máte celé farbenie doslova vo vlastných rukách. 

Podľa toho, aký nástroj použijete, je možné dosiahnuť úplne inú 

intenzitu farieb. Či už valček alebo štetec, handričku alebo Nanášacie 

rúno na olejové farby - každý nástroj prináša na povrch iné množstvo 

produktu. Vďaka tomu je k dispozícii obrovské farebné spektrum - od 

priehľadných po intenzívne odtiene. Nekonečná rozmanitosť.

Nekonečná rozmanitosť

Olejové moridlo

TIP

m2

Možnosť 
rôznych
odtieňov 
farieb
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Tužidlo pre Olejové moridlo

Hotový povrch za 1 deň, 2-3 nátery

1. Otvorte fľaštičku tužidla a jej obsah pridajte do balenia Olejového moridla. 

Úplne ju vyprázdnite. Dôkladne premiešajte.

2. Spracovanie sa vykoná tak ako je popísané pri Osmo Olejovom moridle.

3. Schnutie cca 4-5 hodín  (bežné podmienky cca 23 °C a rel. vlhkosť 50 %). 

Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej  vlhkosti vzduchu sa doba schutia 

predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré vetranie. (1. prípadne 2. náter)

4. Konečný náter urobte bezfarebným Osmo Tvrdým voskovým olejom.

Upozornenie: 0,06 l tužidla na 1 l plechovku Olejového moridla. Doba 

spracovateľnosti sa pridaním tužidla znižuje na cca 60 minút. Nenamiešajte si viac 

materiálu než zvládnete spracovať behom 45 minút. Ak viete, že nepoužijete celé 

balenie, namiešajte menší objem produktu v samostatnej nádobke pridaním 6 % 

tužidla k produktu!

Osmo Tužidlo pre Olejové moridlo slúži ako prísada k Osmo Olejovému moridlu 

pre rýchlejšie schnutie.

Pripravený na 
použitie

Skrátená doba 
schnutia

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,06 151 00 528 66631 Bezfarebný 

Ideálny pre inter-
iéry komerčných/
verejných budov

Spracovanie

Mikroporézny a 
priedušný povrch

Pretierateľný po 
cca 3-5 hod.

10-15 m²/1 l
1 aplikácia

Reaktívne moridlo

Hotový povrch za 1 deň, 2 vrstvy

1. Dobre nasiaknutým valčekom z mikrovlákna naneste moridlo na menšiu 

plochu (nábytku, schodov atď.) Rovnomerne, hladko a rýchlo. Vždy pracujte 

v smere vlákien dreva. Okamžite rozotrite štetcom. Pretože sa na väčších 

plochách môžu ľahko objaviť škvrny, odporúčame aplikovať striekaním a 

rozotrieť nasiaknutou handričkou, ktorá po sebe nezanecháva vlákna.

2. Nechajte schnúť 3-5 hodín. Dobre vetrajte.

3. Ak je potrebné, povrch opatrne vyhlaďte bielym padom bez toho, aby ste 

poškodili efekt Reakčného moridla.

4. Po zaschnutí odporúčame ošetriť povrch bezfarebným alebo transparentným 

interiérovým Osmo náterom.

Osmo Reaktívne moridlo je ideálne na farbenie nábytku, schodov, podlahových 

dosiek a ďalších drevených prvkov z dubového dreva.

Na podlahy a 
nábytok

Tri farebné 
intenzity

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

1,00 126 00 021 6

1,00 126 00 022 6

1,00 126 00 023 6

6656 Sivý Efekt Svetlý

6657 Sivý Efekt Stredný

6658 Sivý Efekt Intenzívny

Spracovanie

Osmo Reaktívne moridlo je produkt špeciálneho druhu, a preto je 

ideálne na individuálne stvárnenie dubového dreva. Vizuálny výsledok 

závisí v zásade od obsahu prírodného tanínu v dreve. Pretože môžu 

existovať veľké rozdiely, výsledky zafarbenia sa môžu zakaždým ukázať 

ako celkom individuálne. Na výsledky vplýva podstatne viac faktorov: 

množstvo, typ a spôsob aplikácie. Preto sa vždy odporúča skúšobná 

aplikácia - najmä na neznáme podklady. 

Farbenie menších plôch (nábytok, schody atď.)

Pracujte v smere vlákien dreva, naneste rovnomerne pomocou Osmo 

mikrovláknového valčeka, plynulo a rýchlo. Ihneď vyhlaďte a vyrovnajte 

rozdiely štetcom.

Farbenie väčších plôch

Na väčších plochách sa môžu ľahko vyskytnúť prechody. Preto 

odporúčame na aplikáciu Osmo reaktívneho moridla použiť záhradný 

tlakový postrekovač a ihneď ho rozotrieť mopom a nasiaknutou 

bavlnenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Nezáleží na tom, či veľký alebo malý:

Po nanesení nechajte povrch zaschnúť 3 - 5 hodín. Počas schnutia 

dobre vetrajte. V prípade potreby je možné povrch vyhladiť pomocou 

bieleho padu bez poškodenia účinku reaktívneho moridla. Po zaschnutí 

odporúčame povrch ošetriť bezfarebným alebo transparentným Osmo 

interiérovým náterom.

Pre individualistov

Reaktívne moridlo

TIP

m2

Profesionálny
produkt
Potrebné odborné 
znalosti alebo nástroje

Profesionálny
produkt
Potrebné odborné 
znalosti alebo nástroje
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Zdravé a estetické 

Top Olej zdokonaľuje estetiku drevených 

povrchov. Je určený na povrchy nábytku vo 

vnútorných priestoroch, najmä kuchynských 

povrchov a pracovných dosiek z dreva, koré sú 

v priamom kontakte s potravinami.  

Pre každú dobrú chuť 

Voda na povrchu Top Oleja vytvára 

kvapky, Top Olej chráni povrch a je 

bezpečný pre potraviny.

 Top Olej
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Špeciálne výhody

> Na kuchynské povrchy a pracovné dosky, 

testovaný pre bezpečnosť 

potravín podľa EN 1186, časť 5/14

> Obzvlášť odolná olejovo-vosková kombinácia

> Chráni drevo voči nečistotám a 

škvrnám od coly, vína a kávy

t

p

> O

> C

š

Zaručene bezpečný 

pre potraviny 49



Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Odolný vínu, pivu, 
cole - nezanechá-
va škvrny od vody 
na dreve

Povrch odpu-
dzujúci vodu a 
nečistoty

Pretierateľný po 
cca 8-10 hod.

24 m²/1 l
1 náter

Top Olej

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo, 25-35 ml/m². Nanášajte 

handričkou nezanechávajúcou vlákna, valčekom z mikrovlákna, plochým 

štetcom alebo nanášacím rúnom. „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 

minút po aplikácii.

2. Schnutie cca 8-10 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť 

vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzdu-

chu sa doba schnutia predlžuje. Zabezpečte dobré vetranie.  

3. Druhý náter 5-10 ml/m². Najlepšie nanášacím rúnom alebo handričkou neza-

nechávajúcou vlákna.

4. Schnutie cca 8-10 hodín; podmienky viď bod 2.

5. Ak sa chcete vyhnúť prílišnému naneseniu produktu, postupujte pri údržbe 

podľa bodu 3.

Top Olej je ideálny na ochranu plôch nábytku a pracovných dosiek v interiéri z 

masívneho dreva alebo škárovky (napr. kuchynské pracovné dosky, písacie stoly, 

regály atď.) Rovnako je vhodný na korok a OSB dosky.

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,50 103 00 049 6

0,50 139 00 050 6

0,50 139 00 072 6

0,50 103 00 061 6

0,50 139 00 137 6

0,50 139 00 138 6

0,50 139 00 139 6

3028 Bezfarebný hodvábny 
lesk

3058 Bezfarebný matný

3061 Akácia matný

3068 Natural  matný

3037 Biely hodvábny lesk

3038 Hnedá zem hodvábny 
lesk

3039 Grafit hodvábny lesk

Spracovanie

Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Povrch 
odpudzujúci vodu 
a nečistoty

Pretierateľný po 
cca 12 hod.

6-8,4 m²/1 l
1 náter

Ochrana dreva

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter (nie je samostatný náter)

1. Náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 120 ml/m².

2. Schnutie cca 24 hodín pri postupe natieraní štetcom príp. cca 36 hodín pri 

postupe máčaním (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu 

cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnu-

tia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.

3. Konečný náter musí byť vykonaný do jedného týždňa.

Osmo Ochrana dreva je vhodná na všetko drevo v interiéri, napr. drevené podlahy 

vyrobené z drevín náchylných na modranie (napr. borovica), okenné rámy, drevo 

v kúpeľniach, drevo vonku, kde je požadovaná absolútna ekologická impregnácia 

bez obsahu biocídov, napr. zariadenia detských ihrísk a pieskoviská.

Jednoduchá 
aplikácia

Do interiéru a 
exteriéru

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 123 00 001 4

2,50 123 00 002 2
4006 Bezfarebný 

Neobsahuje 
organické biocídy

Spracovanie

Povrchy ošetrené prípravkom Osmo Top Olej možno jednoducho utrieť 

vlhkou handričkou. Odporúčame nepoužívať bežné čistiace prostried-

ky, pretože tieto rozpúšťajú oleje a vosky, a tak už nie je možné zaručiť 

ochranu dreva. Lepšiu kvalitu ošetrenia dosiahnete čistiacim prostried-

kom Osmo Čistič sprej interiér, pretože ochranná olejová vrstva takto 

nebude narušená. 

TIP

Šetrné čistenie

Poznámky k Top Olej povrchom

m2 m2

Schválený pre
styk s potravinami
Podľa normy EN 1186, 
časť 5/14
Bezpečný pre ľudí,
zvieratá a rastliny -
po zaschnutí náteru.

Vhodný na
detské hračky

Bezpečný pre
ľudí, zvieratá
a rastliny

Testovaný podľa DIN EN 71.3;
Odolný voči slinám a potu

(po zaschnutí náteru)
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Olej na kuchynské
drevené krájacie dosky

Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Povrch 
odpudzujúci vodu 
a nečistoty

Jednoduché 
čistenie a údržba

Pretierateľný po 
cca 24 hod.

24 m²/1 l
1 náter

Olej na dvere

Hotový povrch za 2 dni, 2 vrstvy

1. Prvý náter naneste jemne a rovnomerne na suché obrúsené čisté pôvodné 

drevo v smere fládrovania a dobre rozotrite.

2. Čas schnutia cca 8-10 hodín (normálne klimatické podmienky, 23 °C / 50 % 

rel. vlhkosť). Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť môžu predĺžiť dobu schnu-

tia. Zabezpečte dobré vetranie.

3. Po zaschnutí naneste druhú vrstvu - tiež tenko.

4. Čas schnutia cca 8-10 hodín; podmienky viď bod 2.

Osmo Olej na dvere je ideálny na ochranu masívnych a niektorých vybraných 

dýhovaných drevených interiérových dverí (pozrite odporúčania výrobcov dverí).

Odolný voči 
poškriabaniu a 
trvácny

Jednoduchá 
aplikácia

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

1,00 139 00 101 6

1,00 139 00 119 6

3060 Bezfarebný hodvábny 
lesk

3033 Surové drevo matný

Spracovanie

Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Odolný vínu, pivu, 
cole - nezanechá-
va škvrny od vody 
na dreve

Jednoduché 
čistenie a údržba

Pretierateľný po 
cca 8-10 hod.

24  m²/1 l
1 náter

Odolný voči 
poškriabaniu a 
trvácny

Jednoduchá 
aplikácia

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,50 139 00 160 63099 Bezfarebný matný

Zvýrazňuje odtieň 
podkladu

Spracovanie

NOVÉ

Ideálny na ošetrenie kuchynských drevených dosiek na krájanie.

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

Prvý náter naneste na suché obrúsené čisté drevo cca 25-35 ml/m2 pomocou 

Osmo valčeka z mikrovlákna, Osmo plochého štetca alebo Osmo nanášacieho 

rúna na olejové nátery. Chyby náteru je možné opraviť do 15 min. od aplikácie.

1. Nechajte schnúť po dobu 8 - 10 hodín. (normálne klimatické podmienky, 23 °C 

/ 50 % rel. vlhkosť). Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť môžu predĺžiť dobu 

schnutia. Zabezpečte dobré vetranie.

2. Druhý náter cca 5-10 ml/m2 naneste pomocou Osmo nanášacieho rúna na 

olejové nátery alebo handričky, ktorá neuvoľňuje vlákna.

3. Čas schnutia cca 8-10 hodín; podmienky viď bod 2.

4. Ak sa chcete vyhnúť naneseniu príliš veľkého množstva produktu, postupujte 

podľa bodu 3 pre všetky údržbové nátery.

m2 m2
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Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Odolný vínu, pivu, 
cole - nezanechá-
va škvrny od vody 
na dreve

Jednoduché 
čistenie a údržba

Pretierateľný po 
cca 3-5 hod.

40-60 m²/1 l
1 náter

Údržbový olej

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter

1. Naneste tenko na povrch dvojitou stierkou alebo Osmo valčekom z 

mikrovlákien

2. Jednokotúčovým strojom, napr. Osmo FloorXcenter a bielym padom vmasíruj-

te do povrchu (okrem 3098). Odstráňte prebytky.

3. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.

4. Na menšie plochy možno Údržbový olej naniesť tiež handričkou nezanechá-

vajúcou vlákna.

Osmo Údržbový olej je ideálny na údržbu všetkých drevených podláh ošetrených 

Tvrdým voskovým olejom, ako masívne podlahové palubovky, vidiecke dosky, 

parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a tiež schody a plochy nábytku. Zvlášť 

sa odporúča pre interiéry verejných objektov (napr. reštaurácie, múzeá a iné silno 

zaťažované podlahy).

Ideálny pre 
interiéry 
komerčných/
verejných budov

Pravidelná 
údržba bez 
brúsenia

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

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 Bezfarebný matný

3081 Bezfarebný hodvábny 
lesk

3098 Bezfarebný polomatný 
(R9)

3440 Biely transparent

Rýchle schnutie

Spracovanie

Protišmykové vlastnosti podlahových krytín sa hodnotia testami 

odolnosti proti pošmyknutiu. Cieľom týchto hodnotení je zabezpe-

čiť účinnú prevenciu nehôd v komerčných a verejných interiéroch. 

Nemecká norma DIN 51130 rozlišuje päť rôznych stupňov hodnote-

nia - od R9 do R13.

Niekoľko príkladov:

Hodnotenie R9 spĺňa najnižšie požiadavky na protišmykovosť a 

používa sa na bežné podlahové krytiny. 

S vyšším koeficientom trenia je hodnotenie R11 vhodné napríklad 

pre vstupy do obchodov a vonkajšie schody alebo tiež pre kuchyne 

v materských školách alebo  študentské internáty. 

Hodnotenie R13 spĺňa najvyššie požiadavky na odolnosť voči 

šmyku, aby bola zaručená istota pri stúpaní v uhloch sklonu až 35 

stupňov.

Spoločnosť Osmo ponúka rôzne výrobky, ktoré môžu vytvoriť 

povrchy s odolnosťou voči šmyku R9 alebo R11. Medzi nimi sú 

Osmo Tvrdý voskový olej® - protišmykový 3088, Osmo Údržbový 

olej 3098 protišmykový ako aj Osmo Tvrdý voskový olej® - protiš-

mykový Extra 3089. 

Dobrý základ pre väčšiu bezpečnosť 

Protišmykové vlastnosti

TIP

Tekutý regeneračný vosk

Hotový povrch za 1 deň

1. Pred použitím narieďte Tekutý regeneračný vosk čistou vodou v pomere 1 : 1 

(1 diel vody a 1 diel prostriedku).

2. Zmes môžete jednoducho aplikovať na podlahu pomocou bežného 

rozprašovača. Pracujte na malých úsekoch.

3. Následne zmes rovnomerne rozotrite navlhčeným mopom alebo handrou. 

Nepoužívajte príliš veľa vody. Podlaha musí zostať iba vlhká, nie mokrá, v 

opačnom prípade hrozí nadmerná aplikácia.

Osmo Tekutý regeneračný vosk je ideálny na oživenie všetkých drevených 

povrchov ošetrených Osmo Tvrdým voskovým olejom.

Na podlahy a 
nábytok

Jednoduchá 
aplikácia

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

1,00 139 00 168 63015 Bezfarebný 

Povrch nevysychá

Spracovanie

m2

Vhodný na
detské hračky

Bezpečný pre
ľudí, zvieratá
a rastliny

Testovaný podľa DIN EN 71.3;
Odolný voči slinám a potu

(po zaschnutí náteru)

Čistenie
a údržba
v jednom
- koncentrát
- hydratuje
- zdravé bývanie
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Mikroporézny a 
priedušný povrch

Odolný vínu, 
pivu, cole - 
nezanecháva 
škvrny od vody 
na dreve

Jednoduché 
čistenie a údržba

80-100 m²/1 l
1 aplikácia

Vosková údržba a čistiaci 
prostriedok

Hotový povrch za 1 deň

1. Odstráňte nečistoty mopom na prach alebo vysávačom, ak je potrebné 

predčistite Wisch-Fixom (pozri nižšie).

2. Aplikujte cca 2 čajové lyžičky na m² podlahovej plochy a rovnomerne rozotrite 

utierkou z aktívnych vlákien alebo jednokotúčovým strojom (biely pad). Apli-

kujte veľmi tenko.

3. Schnutie cca 30-40 minút za dobrého vetrania.

4. V rámci cyklu bežnej údržby je absolútne nevyhnutné obnovovať obsah oleja 

v povrchoch podláh ošetrených Tvrdým voskovým olejom. Na zvlášť silno 

zaťažovaných (frekventovaných) miestach (vychodené cestičky apod.) pretrite 

Osmo Údržbovým olejom alebo Osmo Tvrdým voskovým olejom bezfarebným.

Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok je ideálny na odstránenie odolných 

škvŕn, ako napr. tuk alebo krém na topánky a je veľmi  vhodný na oživenie všetkých 

povrchov s úpravou Osmo Tvrdým voskovým olejom.

Čistí a regeneru-
je súčasne

Na podlahy a 
nábytok

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

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

3029 Bezfarebný 

3087 Biely 

Možná lokálna 
aplikácia

Spracovanie

Mikroporézny a 
priedušný povrch

Odolný vínu, 
pivu, cole - 
nezanecháva 
škvrny od vody 
na dreve

Jednoduché 
čistenie a údržba

80-100 m²/1 l
1 aplikácia

Vosková údržba a čistiaci 
prostriedok - sprej

1. Pred použitím pretrepte.

2. Pri aplikácii držte nádobku podľa možnosti zvislo a z cca 30 cm vzdialenosti 

naneste na očistený, suchý povrch a rovnomerne rozotrite handričkou alebo 

Scotchpadom.

3. Na odstránenie škvŕn naneste priamo na znečistené miesto - pri zvlášť 

odolných škvrnách použite handričku alebo Scotchpad.

4. Uvoľnenú špinu utrite.

Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok / sprej je ideálny na odstránenie 

odolných škvŕn, ako napr. tuk alebo krém na topánky a je veľmi vhodný na 

oživenie všetkých povrchov s úpravou Osmo Tvrdým voskovým olejom.

Na podlahy a 
nábytok

Čistí a regeneru-
je súčasne

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,40 139 00 041 63029 Bezfarebný 

Možná lokálna 
aplikácia

Spracovanie

m2 m2

Vhodný na
detské hračky

Bezpečný pre
ľudí, zvieratá
a rastliny

Testovaný podľa DIN EN 71.3;
Odolný voči slinám a potu

(po zaschnutí náteru)

Vhodný na
detské hračky

Bezpečný pre
ľudí, zvieratá
a rastliny

Testovaný podľa DIN EN 71.3;
Odolný voči slinám a potu

(po zaschnutí náteru)

54



Wisch-Fix

1. Očistite povrch na sucho mopom na prach alebo vysávačom.

2. Koncentrát: 1 uzáver Wisch-Fix na 2 litre vody, pri strojovom použití (napr. 

FloorXcenter) alebo vysokom stupni znečistenia možno dávkovanie zvýšiť až 

na zmiešavací pomer 1: 1.

3. Zotrite mierne navlhčeným mopom a okamžite osušte.

Osmo Wisch-Fix je zvlášť vhodný na čistenie a údržbu olejovaných a voskovaných 

drevených podláh. Okrem toho sa odporúča na nábytok, dvere, obloženie stien 

a stropov.

Hydratačný
Na pravidelné 
čistenie a údržbu

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

1,00 139 00 030 6

5,00 139 00 038 1

10,00 139 00 062 1

8016 Bezfarebný 

Povrch nevysychá

Spracovanie

Koncentrát na 
báze prírodných 
zložiek

30-100 m²/1 l
1 aplikácia

Intenzívny čistič

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

2. Naneste na znečistené plochy, nechajte uvoľniť nečistoty a následne ich 

odstráňte čistou vodou. Pre strojové spracovanie na podlahách odporúčame 

použiť jednokotúčový stroj (napr. Osmo FloorXcenter) so sadou kief, 

červeným alebo zeleným padom.

3. Nečistoty odstráňte Osmo mopom na stieranie na vlhko alebo bavlnenou 

handričkou bez žmolkov.

4. Po uschnutí urobte dodatočnú úpravu čisteného povrchu Údržbovým olejom 

alebo Tvrdým voskovým olejom.

5. Nepoužívajte neriedený. V každom prípade vyskúšajte znášanlivosť s podkla-

dom. Dodatočná úprava Údržbovým olejom alebo Tvrdým voskovým olejom 

sa vykoná v závislosti na stave povrchu po čistení.

Osmo Intenzívny čistič je ideálny ako alternatíva k obrusovaniu pri všetkých 

olejovaných a voskovaných drevených povrchoch, napr. podláh, nábytku a tiež je 

vhodný  na čistenie plastov,  nerezovej ocele a iných vodoodolných povrchov.

Do interiéru a 
exteriéru

Renovácia bez 
brúsenia

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

1,00 151 01 050 6

5,00 151 01 055 1
8019 Bezfarebný 

Ideálny pre inter-
iéry komerčných/
verejných budov

Spracovanie

Vysokovýkonný 
koncentrát

Hĺbkové čistenie

Už v 19. storočí získal tzv. Sinnerov kruh pomenovaný po chemikovi Dr. 

Herbertovi Sinnerovi veľký význam pri čistení budov a konštrukčných 

prvkov. 

Podľa Sinnerovho kruhu je optimálne čistenie výsledkom interakcie 

medzi štyrmi prvkami: chémia, mechanika, čas a teplota. Napríklad 

menej chémie vyžaduje viac príspevku do jedného alebo viacerých 

ďalších faktorov. Toto je zásada, na ktorej sú založené naše pokyny na 

čistenie a starostlivosť. (Prečítajte si naše tipy na čistenie a starostlivosť 

na stranách 20 – 23.)

Čistenie - ale správne

Sinnerov kruh

TIP

m2

Čistenie
a údržba
v jednom
- koncentrát
- hydratuje
- zdravé bývanie
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Čistič Sprej

1. Odstráňte hrubé nečistoty.

2. Nastriekajte na povrch.

3. Vyčistite povrch čistou handričkou nezanechávajúcou vlákna a nechajte 

schnúť.

Osmo Čistič Sprej je zvlášť vhodný na čistenie olejovaných a voskovaných 

drevených povrchov v interiéri. Je odporúčaný najmä na čistenie povrchov 

ošetrených Osmo Top olejom alebo Osmo Tvrdým voskovým olejom.

Pripravený na 
použitie

Hydratačný

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,50 129 00 084 68026 Bezfarebný 

Na pravidelné 
čistenie a údržbu

Spracovanie

Povrch nevysychá

Mikroporézny a 
priedušný povrch

Odolný vínu, 
pivu, cole - 
nezanecháva 
škvrny od vody 
na dreve

Tvrdý voskový olej – opravná a 
údržbová pasta

Hotový povrch za 1 deň, 2-3 vrstvy

1. Prvá vrstva na očistený povrch

2. Aplikácia handričkou nezanechávajúcou vlákna. „Chyby aplikácie“ je možné 

opraviť do 15 minút po prvom nanesení na ešte mokrej ploche.

3. Schnutie cca 8-10 hodín (pri teplote cca 23 °C a relativnej vlhkosti vzduchu 

cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa 

doba schnutia predlžuje.

4. Aplikáciu prípadne 2-3 krát opakujte, ev. mezi jednotlivými nátermi vyhlaďte 

veľmi jemným brúsnym papierom.

Osmo Tvrdý voskový olej – opravná a údržbová pasta je vhodná na opravu 

drobných trhlín, dier a škár v dreve.

Možná lokálna 
aplikácia

Pasta

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
gramoch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

75 103 00 323 123080 Bezfarebný 

Odolný voči 
poškriabaniu a 
trvácny

Spracovanie

Vhodný na
detské hračky

Bezpečný pre
ľudí, zvieratá
a rastliny

Testovaný podľa DIN EN 71.3;
Odolný voči slinám a potu

(po zaschnutí náteru)
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Reparačná pasta na drevo

Osmo Pasta na drevo je perfektná na opravy malých trhlín, otvorov a škár v dreve.

Rýchle schnutie
Jednoduchá 
aplikácia

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
gramoch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

100 135 00 016 6

100 135 00 012 6

100 135 00 013 6

100 135 00 014 6

100 135 00 015 6

100 135 00 018 6

30 x 100 130 00 020 1

7300 Biely 

7301 Buk 

7302 Borovica 

7303 Mahagón 

7304 Dub 

7305 NCS S 0502-Y 

Pretierateľná 
akýmkoľvek Osmo 
náterom

Tmel na škáry – roztok

Vhodný na vyplnenie malých škár (<2 mm) a drobného poškodenia (napr. otvorov 

po skrutkách) v drevených podlahách a parketách. Univerzálne použiteľný na 

všetky druhy dreva. Nie je vhodný na pružné konštrukcie ako napr. podlahy z 

dosák, plávajúce podlahy a korkové podlahy.

Ekologický Rýchle schnutie

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

1,00 135 00 025 4

5,00 151 00 025 1
7350 Bezfarebný 

Vysoký plniaci/
tmeliaci výkon

Spracovanie

Dobrá brúsiteľnosť Nízky zápach

Mixing made easy. Wood Filler. 

Nemôžete nájsť ten správny odtieň pre svoju podlahu?

Potom jednoducho zmiešajte vhodné pasty z ponúkaného 

rozsahu a vytvorte potrebný odtieň.  Škáry vyplňte  ako 

obvykle vytvorenou zmesou a miesto následne ošetrite 

Osmo Tvrdým voskovým olejom®. 

TIP

Ľahké miešanie

Reparačná pasta na drevo

Kompletný box reparačných
pást

1. Pred spracovaním dobre premiešajte v plechovke, aby sa pokiaľ možno 

rozmiešali aj usadeniny vytvorené na dne.

2. Zmiešajte s prachom z brúsenia, pokiaľ možno z rovnakého dreva s veľkosťou 

zrna P80-P120, na cestovitú pastu, ktorú je možné nanášať stierkou (cca 15 

váh. % prísada prachu z brúsenia).

3. Podlahu potom diagonálne vystierkujte dvojitou nerezovou stierkou, drevený 

tmel pritom silne vtláčajte do škár. V prípade potreby postup opakujte.

4. Po cca 30-60 minútach je možné suchú pastu prebrúsiť na hrubo (veľkosť zrna 

P 80). Následne na to prebrúsiť na jemno (veľkosť zrna P100-P120) tak, že 

na povrchu parketovej podlahy nezostanú žiadne zvyšky tmelu na škáry. Vo 

väčšine prípadov stačí prebrúsiť na jemno s P100-P120.

5. Následne je možné vykonať úpravu všetkými Osmo systémami na báze oleja 

a vosku.

Upozornenie: Pretože namiešanie a spracovanie tmelu na škáry silno závisí 

od druhu dreva a na prachu z brúsenia, preto je nutná skúšobná aplikácia. 

Neopužívajte na škáry pružných podláh - napr. palubovkové, vidiecke podlahy.
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Odstraňovač náterov

1. Osmo Odstraňovač náterov dobre premiešajte, nerieďte!

2. Štetcom alebo stierkou rovnomerne naneste, hneď prikryte tenkou fóliou - 

ponechajte dostatočný reakčný čas.

3. Občas špachtľou vyskúšajte kvalitu odstraňovania, potom odstráňte rozpus-

tený náter.

4. Reakčný čás závisí od typu náteru, hrúbky náteru a teploty okolia. Mäkkú 

rozpustenú vrstvu odstráňte špachtľou a opláchnite teplou vodou, cca 40 °C.

5. V prípade potreby postup zopakujte.

Rozpúšťa a odstraňuje syntetické laky, jednozložkové laky, disperzné a latexové 

nátery, olejové nátery a moridlá, disperzné lepidlá, polymérové omietky atď. na 

podkladoch odolných voči rozpúšťadlám (drevo, kov, minerálne podklady, ako sú 

omietky, betón alebo kameň). Má mierny zápach, a preto sa dá použiť na veľkých 

plochách v interiéri aj exteriéri.

Do interiéru a 
exteriéru

Jednoduchá 
aplikácia

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

1,00 137 00 001 46000 Bezfarebný 

Nízky zápach

Spracovanie

Rozpúšťa a odstraňuje 
laky zo syntetických 
živíc, olejové nátery 
atď.

Údržbová sada na podlahy

> Wisch-Fix koncentrát na čistenie a údržbu 1 l

> Vosková údržba a čistiaci prostriedok sprej 0,4 l

> Utierky na nanášanie 3 kusy

> Návod na údržbu

> Rešpektujte prosím pokyny na spracovanie jednotlivých produktov

Osmo Údržbová sada na podlahy je ideálna na čistenie a údržbu drevených 

podláh, ktoré sú ošetrené Tvrdým voskovým olejom.

Kompletné 
vybavenie na 
čistenie a údržbu

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Údržbová sada na podlahy 129 00 007 1

Obsah
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Údržbová sada na schody

> Wisch-Fix čistiaci a údržbový koncentrát 250 ml

> Údržbový olej 200 ml

> Nanášacie handričky 2 ks

> Brúsny (leštiaci) pad

> 1 pár ochranných rukavíc

> Návod na údržbu

> Prosím dbajte na pokyny na použitie jednotlivých výrobkov

Osmo Údržbová sada na schody je ideálna na čistenie a oživenie, ako aj na 

údržbu drevených schodov bez prebrusovania, ktoré sú ošetrené Tvrdým 

voskovým olejom.

Kompletné 
vybavenie na 
čistenie a údržbu

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Údržbová sada na schody 129 00 066 1

Obsah

Top olej údržbová sada

> Top Olej 3058 0,5 l

> Čistič sprej 0,5 l

> Ručný držiak na pad

> Nanášacie rúno na olejové nátery

> Brúsne rúno a návod na údržbu

> Dbajte, prosím, na pokyny na použitie jednotlivých výrobkov.

Osmo Top Olej Údržbová sada je ideálna na ochranu nábytku a povrchov 

pracovných dosiek vyrobených z masívneho alebo laminovaného dreva (napr. 

kuchynské pracovné dosky, stolové dosky, police atď.) vo vnútorných priestoroch. 

Vhodná aj na korok a OSB.

Kompletné 
vybavenie na 
prvotné ošetre-
nie, údržbu a 
oživenie

Název výrobku Číslo výrobku Jednotka 
balení

Top olej údržbová sada 129 00 054 1

Obsahuje

Podlaha ošetrená Osmo Tvrdým voskovým olejom® sa ľahko 

udržiava - vosk v Tvrdom voskovom oleji® leží na povrchu dreva 

a chráni ho pred prienikom nečistôt a vlhkosti. Aby ste si svoju 

drevenú podlahu mohli vychutnávať dlho, je potrebné tento 

ochranný povrch udržiavať: intervaly údržby spravidla závisia 

od rozsahu použitia a opotrebenia povrchu. V súkromných 

domácnostiach by sa drevené podlahy mali čistiť 1x týždenne 

zmesou vody a Osmo Wisch-fix a vlhkým mopom. Ak je vosková 

Čistenie a starostlivosť pomocou systému

Optimálna ochrana drevených podláh

TIP

vrstva opotrebovaná, dvakrát ročne osviežte vychodené miesta 

a oblasti s vysokou premávkou pomocou produktu Osmo 

Vosková údržba a čistiaci prostriedok. Alternatívne je možné 

použiť na údržbu  aj Osmo Údržbový olej.

Spravidla po niekoľkých rokoch sa odporúča intenzívne vyčiste-

nie pomocou Osmo Intenzívneho čističa drevených podláh. Po 

takomto vyčistení podlahu 1x tenko natrite Tvrdým voskovým 

olejom®.
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farba a ochrana | exteriér
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Vhodné Vyžadujú sa odborné 

znalosti a nástroje
• •

Vyhľadávač produktov

Terasový olej Protišmykový 
terasový olej

Olej na kameň 
a terakotu

Vosk na rezné 
plochy

Olej na záh-
radný nábytok 

sprej

Ochranná ole-
jová lazúra

Ochranná 
olejová lazúra 

Efekt

UV Ochranný 
olej / Extra

Strana 66 66 67 67 68 69 70 71

Terasa • • • • - - - -
Zábrany, ploty, pergoly • - - - - • • •
Záhradné prístrešky, 
prístrešky pre auto • - - - - • • •
Záhradný nábytok • - - - • - - -

Schody • • - - - - - -

Drevený obklad • - - - - • • •
Presahy striech, štíty, 
balkóny • - - - - • • •
Dvere, okenice • - - - - • • -
Detské ihriská, piesko-
viská • - - - - - - -

Záhradná a 
fasádna farba

WPC & BPC 
čistič kompo-
zitných terás

WPC & BPC 
Údržbový olej

Odšeďovač 
dreva gél

Odstraňovač 
farby gél

Čistič 
drevených 

terás

Gard Clean 
odstraňovač 

zeleného 
povlaku

NOVÉ NOVÉ

Strana 82 83 83 84 84 85 85

Terasa - • • • • • •
Zábrany, ploty, pergoly • • • • • - •
Záhradné prístrešky, 
prístrešky pre auto • - - • • - •
Záhradný nábytok • - - • • - •
Schody - • • • • • •
Drevený obklad • - - • • - •
Presahy striech, štíty, 
balkóny • - - • • - •
Dvere, okenice - - - • • - •
Detské ihriská, piesko-
viská • - - • • - •

62



Poznámka: Výdatnosť produktu sa výrazne líši v závislosti od stavu existujúceho dreva. Všetky informácie sa týkajú hladkých a hobľovaných/rezaných povrchov. 

Ostatné povrchy, napr. drážkované alebo ryhované, môžu viesť k odchýlkam vo výdatnosti produktu. Požadované výsledky sa môžu líšiť v závislosti od druhov dreva a 

povrchových vlastností, preto sa odporúča skúšobná aplikácia. 

Mikrovláknový 

valec

Plochý štetec

Kefa na 

natieranie 

podláh/terás

Návlek (utierka)

Pad

Striekacia 

pištoľ

UV Ochranný 
olej Farebný

Jednovrstvo-
vá lazúra HS 

Plus

Olejová lazúra 
bezfarebná

Základný 
náter

Vidiecka farba Krycia farba 
na drevo

Impregnácia 
dreva WR

NOVÉ

71 74 75 75 78 79 79

- - - - - - •

• • • - • • •

• • • - • • •

- • • - • • -

- - - - - - -

• • - • • - •

• • - • • - •

• - - - • • •
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Enco Vending, Bulharsko

Vynikajúca chuť je štandardom v spoločnosti 

Enco Vending nielen pre automatické kávovary, 

ktoré spoločnosť predáva, ale aj pre interiéry 

a areály v sídle spoločnosti. Z dôvodu ochrany 

dreva v exteriéri sa urobila rýchla voľba pre 

Terasový olej od Osmo. 

Perfektný vonkajší 
servis

To najlepšie pre drevo vo vonkajších 

priestoroch - produkt, ktorý odpud-

zuje vodu a nečistoty a navyše neob-

sahuje biocídy. 

 Terasový olej
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Špeciálne výhody

> Vyhladzuje drevené povrchy

> Ideálny pre použitie na dre-

vených okrajoch bazénov

> Nepraská, neodlupuje sa, nevyt-

vára pľuzgiere a nešupinatie

> Ľahko sa renovuje, nie je potreb-

né brúsenie ani základný náter

> I

v

> N

v

> Ľ

n

Dlhotrvajúca 

intenzita farby 
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Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Povrch 
odpudzujúci vodu 
a nečistoty

Pretierateľný po 
cca 12 hod.

24 m²/1 l
1 náter

Terasový olej

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

1. Prvý náter aplikujte tenko na suché neošetrené (zvetrané) drevo cca 

35 ml/m². Upozornenie: Drevo bohaté na živicu a obsiahnuté látky nechajte 

najskôr zvetrať.

2. „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej 

ploche.

3. Schnutie cca 12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť 

vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzdu-

chu sa doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.

4. Druhý náter cca 35 ml/m². (V prípade renovácie stačí spravidla 1 náter na 

očistený povrch)

5. Schnutie cca 12 hodín. Podmienky viď. bod 3.

Osmo Terasový olej slúži na ochranu a údržbu drevených terás, záhradného 

nábytku a pohľadových zábran, tak z ihličnatých, ako aj z ušľachtilých drevín. 

Napr. tlakovo impregnovaná borovica, duglaska, céder, dub alebo bangkirai. 

Vhodný tiež na ošetrenie drevín ako teak, eukalyptus a ostatné tvrdé ušľachtilé 

dreviny a tepelne upravené dreviny. Pri vrúbkovaných a drážkovaných terasách sa 

spotreba materiálu zvyšuje.

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

Jednoduchá 
aplikácia

Štruktúra/kresba 
dreva zostáva 
viditeľná

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 115 00 018 4

2,50 115 00 019 2

0,75 115 00 012 4

2,50 115 00 013 2

0,375 115 00 004 4

0,75 115 00 002 4

2,50 115 00 005 2

0,75 115 00 020 4

2,50 115 00 021 2

0,75 115 00 043 4

2,50 115 00 045 2

0,75 115 00 081 4

2,50 115 00 082 2

0,75 115 00 084 4

2,50 115 00 085 2

0,75 115 00 063 4

2,50 115 00 062 2

0,75 115 00 141 4

2,50 115 00 142 2

0,75 115 00 154 4

2,50 115 00 156 2

004 Duglaska – prírodný 
odtieň transparent

006 Bangkirai – prírodný 
odtieň transparent

007 Teak – bezfarebný 

009 Červený smrek – prí-
rodný odtieň transparent

010 Termodrevo – prírodný 
odtieň transparent

013 Garapa – prírodný odtieň 
transparent

014 Massaranduba – prí-
rodný odtieň transparent

016 Bangkirai – tmavý 
transparent

019 Sivý transparent

021 Dub bahenný 
transparent

Spracovanie

Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Náter chránený 
pred hnilobou a 
modraním dreva

Mikroporézny a 
priedušný povrch

Protišmykový 
povrch vďaka 
protišmykovým 
prísadam

Pretierateľný po 
cca 12 hod.

24 m²/1 l
1 náter

Protišmykový terasový olej

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery (nepoužívať ako samostatný náter).

(1. Terasový olej, 2. Protišmykový terasový olej).

1. Prvý pigmentovaný náter aplikujte jedným z terasových olejov na obrúsené 

čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m².

2. „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej 

ploche.

3. Schnutie cca 24 hodín pri normálnej teploteí cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzdu-

chu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa 

doba schnutia predlžuje. Zabezpečte dobré vetranie.

4. Druhý náter (konečný náter) cca 35 ml/m² Protišmykovým terasovým olejom. 

(V prípade renovácie stačí spravidla 1 náter na očistený povrch)

5. Schnutie cca 12 hodín. Podmienky viď. bod 3.

* Nie je vhodný na Terasový olej - 007 Teak.

Osmo Protišmykový terasový olej je obzvlášť vhodný na všetky drevené terasy 

a schody vonku napr. z dreva bangkirai, massaranduba, garapa, zo smrekovca, 

douglasky alebo borovice. Je vhodný na ryhované, drážkované a obzvlášť na 

hladké povrchy terás.

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 115 00 074 4

2,50 115 00 073 2
430 Bezfarebný 

hodvábny lesk

Spracovanie

Vonkajšie drevo je vystavené prírodným poveternostným pod-

mienkam, a preto môže časom šednúť. Žiadny problém s Osmo 

- pomocou vody a Osmo Odšeďovača dreva - gélu je možné tieto 

povrchy vyčistiť a obnoviť behom okamihu. 

Náš tip: ochráňte obnovenú pôvodnú farbu dreva ošetrením 

povrchu Osmo povrchovou úpravou na drevo. Terasový olej Osmo 

a Osmo Ochranná olejová lazúra sú ideálne na takéto práce. Ako 

vrchný náter odporúčame náš Protišmykový Terasový olej. 

Nová ako v prvý deň

Údržba terasy

TIP

m2 m2

Proti-
šmykový 
efekt

Vhodný na
detské hračky

Bezpečný pre
ľudí, zvieratá
a rastliny

Testovaný podľa DIN EN 71.3;
Odolný voči slinám a potu

(po zaschnutí náteru)
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Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Povrch 
odpudzujúci vodu 
a nečistoty

Jednoduché 
čistenie a údržba

Pretierateľný po 
cca 8-10 hod.

32 m²/1 l
1 náter

Olej na kameň a terakotu

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

1. Aplikujte Osmo plochým štetcom, kefou na podlahy, nanášacím rúnom alebo 

valčekom z mikrovlákna tenko a dobre rozotrite. Prebytky odstráňte padom 

alebo handričkou nezanechávajúcou vlákna.

2. Schnutie cca 8-10 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C/relatívna vlhkosť 

vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzdu-

chu sa doba schnutia predlžuje. Zabezpečte dobré vetranie.

3. Druhý náter aplikujte tiež veľmi tenko. (Pri renovácii olejovaného povrchu 

zvyčajne stačí jeden náter na očistený podklad.)

4. Schnutie cca 8-10 hodín; podmienky viď bod 2.

Osmo Olej na kameň a terakotu je vhodný na bezfarebnú impregnáciu mikropo-

rézneho prírodného kameňa s lešteným, brúseným alebo štiepaným povrchom a 

umelého kameňa v exteriéri. Obzvlášť vhodný na dlažby a parapety vyrobené zo 

žuly, vápenca a bridlice.

Vľavo: na kameni. 

Vpravo: na terakote.

Zvýrazňuje 
odtieň podkladu

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 115 00 112 4

2,50 115 00 113 2
620 Bezfarebný 

hodvábny lesk

Spracovanie

Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Povrch odpud-
zujúci vodu a 
nečistoty

Obmedzuje 
napučanie a 
zosychanie dreva

Pretierateľný 
po cca 4-6 
hodinách

5 m²/1 l
1 náter

Vosk na rezné plochy

1. Prvý náter naneste sýto, mokrý do mokrého, na pôvodné drevo rezané 

naprieč vláknom (tzn. rezné hrany) cca 150 ml/m².

2. Schnutie cca 3-4 hodiny (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť 

vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa 

doba schnutia predlžuje.

3. Druhý náter cca 50 ml/m².

4. Schnutie cca 3-4 hodín. Podmienky viď. bod 2.

Osmo Vosk na rezné plochy sa obzvlášť hodí na konce dreva rezaného naprieč 

vláknom pri terasových doskách, fasádach alebo presahoch striech (štablóny) z 

mäkkého i tvrdého dreva, ako bangkirai, teak, massaranduba, Garapa, cumaru a 

tiež borovica, smrek, duglaska, smrekovec, céder, termodrevo atď.

Chráni konce 
vlákien dreva 
voči praskaniu

Nebsahuje vodu 
ani silikóny

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,375 103 00 151 4

2,50 103 00 153 2
5735 Bezfarebný 

hodvábny lesk

Spracovanie

m2 m2

Vhodný na
detské hračky

Bezpečný pre
ľudí, zvieratá
a rastliny

Testovaný podľa DIN EN 71.3;
Odolný voči slinám a potu

(po zaschnutí náteru)

Výhody oleja
- jednoduchá aplikácia
- efekt vodných kvapiek
- neodlupuje sa
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Mikroporézny a 
priedušný povrch

Povrch odpud-
zujúci vodu a 
nečistoty

Obmedzuje 
napučanie a 
zosychanie dreva

Olej na záhradný nábytok sprej

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

1. Vzdialenosť striekania cca 25 cm. Následne vmasírujte štetcom

2. Pri spracovaní oleja zakryte okolie a neupravované časti a chráňte ich pred 

rozstriekavanou hmlou. Prebytky utrite handričkou.

3. Schnutie cca 12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 ° C / relatívna vlhkosť 

vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti 

vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť za dobrého vetrania a 

nastriekajte druhýkrát.

4. Pri dodatočnej údržbe stačí spravidla jedno nastriekanie.

5. Striekaciu trysku po použití vyčistite.

Osmo Olej na záhradný nábytok sprej chráni, udržuje a skrášľuje záhradný 

nábytok z teaku a iného tvrdého dreva -  v krytých vonkajších priestoroch. Je 

tiež vhodný na bezfarebné ošetrenie záhradného nábytku a iných podobne 

používaných povrchov.

 

Umožňuje 
ošetrovať ťažko 
dostupné plochy 
nábytku

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,40 103 00 060 6008 Bezfarebný 

Spracovanie

Výhody oleja
- jednoduchá aplikácia
- efekt vodných kvapiek
- neodlupuje sa
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Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Náter chránený 
pred hnilobou a 
modraním dreva

Povrch odpud-
zujúci vodu a 
nečistoty

Pre rozmerovo 
stabilné aj 
nestabilné 
stavebné diely

Pretierateľný 
po cca 4-6 
hodinách

26 m²/1 l
1 náter

Ochranná olejová lazúra

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m².

2. „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej 

ploche.

3. Schnutie cca 4-6 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť 

vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa 

doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.

4. Druhý náter cca 35 ml/m². (V prípade renovácie stačí spravidla 1 náter na 

očistený povrch)

5. Schnutie cca 12 hodín. Podmienky viď. bod 3.

701 bezfarebná matná neposkytuje UV ochranuOsmo Ochranná olejová lazúra na drevo je je ideálna na všetky drevené plochy vo 

vonkajších priestoroch: dvere, okná a okenice (rozmerovo stále prvky); prístrešky 

na autá, drevené fasády, balkóny, ploty, pergoly, záhradný nábytok, záhradné 

domčeky (rozmerovo nestále prvky).

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

Na požiadanie k dispozícii tiež v 186 RAL a 1950 NCS farbách. Efektové, 

fluorescenčné a metalické farby nie sú k dispozícii.

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 121 00 001 4

2,50 121 00 002 2

0,75 121 00 075 4

2,50 121 00 085 2

0,75 121 00 055 4

2,50 121 00 056 2

0,75 121 00 004 4

2,50 121 00 005 2

0,75 121 00 007 4

2,50 121 00 008 2

0,75 121 00 010 4

2,50 121 00 011 2

0,75 121 00 013 4

2,50 121 00 014 2

0,75 121 00 097 4

2,50 121 00 096 2

0,75 121 00 017 4

2,50 121 00 018 2

700 Borovica transparent

701 Bezfarebný matný

702 Smrekovec transparent

703 Mahagón transparent

706 Dub transparent

707 Orech transparent

708 Teak transparent

710 Pínia transparent

712 Ebenové drevo 
transparent

Spracovanie

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 121 00 035 4

2,50 121 00 036 2

0,75 121 00 038 4

2,50 121 00 039 2

0,75 121 00 084 4

2,50 121 00 086 2

0,75 121 00 254 4

2,50 121 00 256 2

0,75 121 00 264 4

2,50 121 00 266 2

0,75 121 00 023 4

2,50 121 00 024 2

0,75 121 00 026 4

2,50 121 00 027 2

0,75 121 00 150 4

2,50 121 00 151 2

0,75 121 00 274 4

2,50 121 00 276 2

0,75 121 00 284 4

2,50 121 00 286 2

727 Palisander transparent

728 Céder transparent

729 Jedľovozelená 
transparent

731 Oregon Pine (duglaska) 
transparent

732 Dub svetlý transparent

900 Biely transparent

903 Čadičovosivá 
transparent

905 Patina transparent

906 Perlovosivá transparent

907 Kremeňovosivá 
transparent

Následné ošetrenie Ochrannou olejovou lazúrou.

Drevo je prírodný produkt, ktorý niekedy reaguje inak, ako si 

želáte. Môže sa napríklad stať, že drevený podklad neabsorbuje 

náter rovnomerne. Výsledkom je nerovnomerný odtieň. Máme 

Ochrannú olejovú lazúru - 701 bezfarebnú matnú. Následná kúra 

týmto produktom zmatní lesklé škvrny a zaručí rovnomerný a 

elegantný vzhľad.

Škvrnité povrchy - máme niečo, čo 

môže pomôcť

TIP

m2

Ochrana filmu
Náter je chránený proti 
napadnutiu plesňami, 
riasami a hubami
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Existujú dva spôsoby, ako zabrániť prirodzenému procesu 

šednutia drevených povrchov. Buď povrchy vyčistíte a obnovíte 

pôvodnú farbu (viď náš tip na strane 66), alebo ich ošetrite 

sivými či striebornými trblietavými nátermi od Osmo. Ponúkajú 

obzvlášť elegantné riešenie, ktorým drevené povrchy od 

samého začiatku žiaria v modernej šedej farbe bez toho, aby 

čakali na prirodzený proces šednutia. 

TIP

Strieborná a ušľachtilá elegancia

Zosivenie s Osmo Olejovými lazúrami

Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Náter chránený 
pred hnilobou a 
modraním dreva

Povrch odpud-
zujúci vodu a 
nečistoty

Pre rozmerovo 
stabilné aj 
nestabilné 
stavebné diely

Pretierateľný 
po cca 4-6 
hodinách

26 m²/1 l
1 náter

Ochranná olejová lazúra Efekt

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m².

2. „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej 

ploche.

3. Schnutie cca 4-6 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť 

vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa 

doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.

4. Druhý náter cca 35 ml/m². (V prípade renovácie stačí spravidla 1 náter na 

očistený povrch)

5. Schnutie cca 12 hodín. Podmienky viď. bod 3.

Osmo Ochranná olejová lazúra na drevo Efekt je ideálna na všetky drevené 

povrchy v exteriéri. Dvere, okná a okenice (rozmerovo stále prvky), prístrešky pre 

autá, drevené fasády, balkóny, drevené terasy, ploty, pergoly, záhradný nábytok a 

záhradné domčeky (rozmerovo nestále prvky).

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 121 00 230 4

2,50 121 00 231 2

0,75 121 00 242 4

2,50 121 00 243 2

0,75 121 00 248 4

2,50 121 00 249 2

1140 Strieborný agát 
transparent

1142 Strieborný grafit 
transparent

1143 Strieborný onyx 
transparent

Spracovanie

m2

Ochrana filmu
Náter je chránený proti 
napadnutiu plesňami, 
riasami a hubami
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Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Povrch 
odpudzujúci vodu 
a nečistoty

Pre rozmerovo 
stabilné aj 
nestabilné 
stavebné diely

Pretierateľný po 
cca 12 hod.

18 m²/1 l
1 náter

Osmo UV Ochranný olej je vhodný na všetky zvislé drevené plochy vo vonkajších 

priestoroch: dvere, okná a okenice (rozmerovo stále prvky); prístrešky na autá, 

drevené fasády, balkóny, ploty, pergoly, záhradný nábytok, záhradné domčeky 

(rozmerovo nestále prvky).

S alebo bez 
ochrany náteru

UV Ochranný olej / 
UV Ochranný olej Extra

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 55 ml/m².

2. „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej 

ploche.

3. Schnutie cca 10-12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť 

vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa 

doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.

4. Druhý náter cca 55 ml/m².

5. Schnutie cca 12 hodín. Podmienky viď. bod 3.

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

* s ochranou náteru

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 116 00 021 4

2,50 116 00 022 2

0,75 116 00 026 4

2,50 116 00 027 2

410 Bezfarebný 
hodvábny lesk

420 Bezfarebný 
hodvábny lesk*

Spracovanie

Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Náter chránený 
pred hnilobou a 
modraním dreva

Pre rozmerovo 
stabilné aj 
nestabilné 
stavebné diely

Pretierateľný po 
cca 12 hod.

18 m²/1 l
1 náter

UV Ochranný olej Farebný

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 55 ml/m².

2. „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej 

ploche.

3. Schnutie cca 10-12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť 

vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa 

doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.

4. Druhý náter cca 55 ml/m².

5. Schnutie cca 12 hodín. Podmienky viď. bod 3.

Osmo UV Ochranný olej je vhodný na všetky zvislé drevené plochy vo vonkajších 

priestoroch: dvere, okná a okenice (rozmerovo stále prvky); prístrešky na autá, 

drevené fasády, balkóny, ploty, pergoly, záhradný nábytok, záhradné domčeky 

(rozmerovo nestále prvky).

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 116 00 049 4

2,50 116 00 057 2

0,75 116 00 033 4

2,50 116 00 034 2

0,75 116 00 062 4

2,50 116 00 063 2

0,75 116 00 068 4

2,50 116 00 069 2

0,75 116 00 041 4

2,50 116 00 042 2

0,75 116 00 051 4

2,50 116 00 052 2

0,75 116 00 081 4

2,50 116 00 082 2

0,75 116 00 092 4

2,50 116 00 093 2

424 Smrek/Jedľa 
hodvábny lesk

425 Dub hodvábny lesk

426 Smrekovec 
hodvábny lesk

427 Duglaska 
hodvábny lesk

428 Céder červený 
hodvábny lesk

429 Natural hodvábny lesk

431 Zeder natur 
hodvábny lesk

432 Dub svetlý 
hodvábny lesk

Spracovanie

m2 m2

Ochranný 
UV faktor
Testovaný podľa
EN 927-6

Ochranný 
UV faktor
Testovaný podľa
EN 927-6
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Song of the Forest, Taiwan

Táto umelecká inštalácia v tvare vajca od 

umelca Wen-Chih Wanga je vyrobená z dreva 

a viniča a zobrazuje fascinujúce svetelné 

a tieňové efekty vo dne i v noci - miesto na 

večnosť. Ochranu drevených povrchov zaisťuje 

Osmo Jednovrstvová lazúra HS Plus. 

Transparentný výkon

Pre vynikajúce výsledky nafarbenia 

stačí iba jeden náter. Ušetrite čas a 

peniaze s Osmo.

 Jednovrstvová lazúra HSPlus
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Špeciálne výhody

> Zvýrazňuje textúru a kresbu dreva

> Vhodný aj pre materské školy a detské ihriská

> Prirodzene matný povrch

> Vysoký obsah pevných látok

> V

> P

> V

Jeden náter, 

dlhotrvajúca ochrana 
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Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Povrch 
odpudzujúci vodu 
a nečistoty

Pretierateľný po 
cca 12 hod.

26 m²/1 l
1 náter

Jednovrstvová lazúra HSPlus

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter

1. Náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m².

2. „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po nátere na ešte mokrej 

ploche.

3. Schnutie cca 12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť 

vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa 

doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.

Osmo Jednovrstvová lazúra HSPLUS je ideálna na ochranu všetkých drevených 

povrchov v exteriéri. Prístrešky pre autá, balkóny, ploty, pergoly, záhradný 

nábytok a záhradné domčeky. Veľmi dobre sa hodí na obnovenie starých 

mikroporéznych náterov.

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

Vysoká 
výdatnosť vďaka 
vysokému 
obsahu pevných 
látok

Iba jeden náter

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 111 01 542 4

2,50 111 01 544 2

0,75 111 01 552 4

2,50 111 01 554 2

0,75 111 01 562 4

2,50 111 01 564 2

0,75 111 01 572 4

2,50 111 01 574 2

0,75 111 01 450 4

2,50 111 01 455 2

0,75 111 01 480 4

2,50 111 01 485 2

9203 Čadičovosivá trans-
parent

9205 Patina transparent

9206 Dub svetlý transparent

9207 Kremeňovosivá 
transparent

9212 Strieborný topoľ 
transparent

9221 Borovica transparent

Bez biocídov

Spracovanie

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 111 01 030 4

2,50 111 01 035 2

0,75 111 01 210 4

2,50 111 01 215 2

0,75 111 01 390 4

2,50 111 01 395 2

0,75 111 01 360 4

2,50 111 01 365 2

0,75 111 01 420 4

2,50 111 01 425 2

0,75 111 01 120 4

2,50 111 01 125 2

0,75 111 01 270 4

2,50 111 01 275 2

9235 Céder červený 
transparent

9236 Smrekovec 
transparent

9241 Dub transparent

9261 Orech transparent

9262 Teak transparent

9264 Palisander transparent

9271 Ebenové drevo 
transparent

Transparente Optik Die Vorteile einer 

Lasur

Lazúra je náter, pod ktorým je možné stále dobre rozpoznať 

kresbu dreva. Lazúry na drevo môžu byť na olejovej alebo 

vodnej báze - v závislosti od farebného odtieňa vytvárajú 

buď bezfarebnú alebo farebne transparentnú ochranu 

povrchu. Bezfarebná znamená, že hoci náter neobsahuje 

žiadne pigmenty, drevo je stále dostatočne chránené. Roz-

hodujúcim faktorom vzhľadu je tiež lesk náteru. Hodvábny 

povlak vytvára na povrchu výraznejší lesk - zatiaľ čo matný 

povlak lesk povrchu utlmuje. 

TIP

Transparentný vzhľad

Výhody lazúry na drevo

m2

Vhodný na
detské hračky

Bezpečný pre
ľudí, zvieratá
a rastliny

Testovaný podľa DIN EN 71.3;
Odolný voči slinám a potu

(po zaschnutí náteru)
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Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Povrch 
odpudzujúci vodu 
a nečistoty

Pretierateľný po 
cca 10-12 hod.

16 m²/1 l
1 náter

Olejová lazúra bezfarebná

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter (nie je to konečný náter)

1. Prvý náter tenko na suché obrúsené čisté pôvodné (zvetrané) drevo cca 65 

ml/m².

2. Schnutie cca 10-12 hodín (pri teplote cca 23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 

cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa 

doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.

3. Po uschnutí urobte konečný náter Osmo Vidieckou farbou, Jednovrstvovou 

lazúrou HSPlus alebo Ochrannou olejovou lazúrou.

4. Ako bezfarebný, jemne lesklý konečný náter: naneste 1 x náter vo veľmi tenkej 

a rovnomernej vrstve v smere vlákien dreva na už predom farebne upravené a 

suché drevo.

Osmo Olejová lazúra bezfarebná je mnohostranne využiteľná na ošetrenie 

drevených plôch v exteriéri. Osmo Olejová lazúra bezfarebná je ideálna ako 

napúšťací náter na mäkké typy drevín, predovšetkým na drevo jemne rezané 

alebo zdrsnené, na už zošednuté a zvetrané drevo, aby sa vyrovnala jeho 

nasiakavosť a tým sa povrch egalizoval. Osmo Olejová lazúra bezfarebná je tiež 

vhodná ako mierne lesklý vrchný náter na Osmo Jednovrstvovú lazúru HSPlus alebo 

Vidiecku farbu, keď sa požaduje mierne lesklý povrch s nízkou údržbou: dvere, 

okná a okenice (rozmerovo stabilné), prístrešky, drevené obklady, balkónové 

prvky, oplotenie, pergoly, prístrešky (rozmerovo nestabilné).

Univerzálny

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 116 00 001 4

2,50 116 00 002 2

25,00 116 00 003 1

000 Bezfarebný 
hodvábny lesk

Spracovanie

Na báze vody
Náter chránený 
pred hnilobou a 
modraním dreva

Pre rozmerovo 
stabilné aj 
nestabilné 
stavebné diely

Pretierateľný po 
cca 3-5 hod.

12 m²/1 l
1 náter

Základný náter

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter (vyžaduje sa vrchný náter)

1. Prvý náter na pôvodné drevo asi 80 ml/m².

2. Schnutie cca 30 minút, možno ho prebrúsiť a prelakovať po asi 3 - 5 hodinách 

(pri bežných podmienkach, 23 °C / 50 % relatívnej vlhkosti). Doba schnutia sa 

pri nižších teplotách a/alebo vyššej vlhkosti predlžuje. Zaistite dobré vetranie.

3. Ako vysoko kvalitný vrchný náter sa odporúča biely alebo svetlý vrchný náter 

Osmo Vidieckou farbou alebo Osmo Záhradnou a fasádnou farbou.

Osmo Základná farba je zvlášť vhodná na akékoľvek drevo v exteriéri, kde je pred 

inštaláciou požadovaný biely náter. Ideálna na drevené fasády, drevené krokvy 

a väznice, strešné previsy, štíty, balkóny, ploty, pergoly, záhradné domčeky, 

prístrešky pre auto a ďalšie rozmerovo stále a rozmerovo nestále prvky.

Znížené 
kvapkanie a 
odstrekovanie

Skrýva viditeľné 
hrče

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

2,50 114 00 168 2

10,00 114 00 171 1
7000 Biely krycí

Veľmi rýchle 
schnutie

Spracovanie

NOVÉ

m2

h2o

m2

Nízky obsah
rozpúšťadla

Výhody oleja
- jednoduchá aplikácia
- efekt vodných kvapiek
- neodlupuje sa
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Prázdninová dedina, Nemecko

Požadovaná bola dlhotrvajúca ochrana pred 

UV žiarením, dažďom a počasím - v kombinácii 

s úplne bezpečnými zložkami. A samozrejme, 

dôležitá je aj atraktívna farba - preto Osmo 

Vidiecka farba. 

Čistý dizajn

Veľké množstvo odtieňov, obsah 

sušiny viac ako 60 %, bezpečné 

zloženie: čistá kvalita Osmo. 

 Vidiecka farba
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Špeciálne výhody

> Mimoriadne odolná

> Vhodná na vybavenie detských 

ihrísk a materských škôl

> K dispozícii v mnohých farebných odtieňoch 

podľa farebných vzorkovníc RAL a NCS

> Pretierateľná bez predchádzajúceho brúsenia

> V

i

> K

p

> P

Optimálna na

pretieranie a renováciu 
77



Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Povrch 
odpudzujúci vodu 
a nečistoty

Pre rozmerovo 
stabilné aj 
nestabilné 
stavebné diely

Pretierateľný po 
cca 12 hod.

26 m²/1 l
1 náter

Vidiecka farba

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 35 ml/m².

2. „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej 

ploche.

3. Schnutie cca 10-12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť 

vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa 

doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.

4. Druhý náter cca 35 ml/m². (V prípade renovácie stačí spravidla 1 náter na 

očistený povrch)

5. Schnutie cca 12 hodín. Podmienky viď. bod 3.

Osmo Vidiecka farba sa najlepšie hodí na všetko drevo, v exteriéri kde je 

požadovaný obzvlášť trvalý náter. Drevené fasády, balkóny, okná a okenice, 

ploty, pergoly, drevené šindle, záhradný nábytok a záhradné domčeky, prístrešky 

pre autá atď. Ideálna na obnovu starých mikroporéznych náterov a zvetraných 

drevených povrchov.

Na požiadanie k dispozícii aj v 25 l kanistroch.

Odolný 
voči malým 
poškodeniam

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 114 00 027 4

2,50 114 00 028 2

0,75 114 00 017 4

2,50 114 00 018 2

0,75 114 00 036 4

2,50 114 00 037 2

0,75 114 00 059 4

2,50 114 00 058 2

0,75 114 00 030 4

2,50 114 00 031 2

0,75 114 00 068 4

2,50 114 00 069 2

0,75 114 00 126 4

2,50 114 00 128 2

0,75 114 00 003 4

2,50 114 00 004 2

0,75 114 00 005 4

2,50 114 00 006 2

2101 Biely krycia

2203 Smrekovožltá krycia

2204 Slonová kosť krycia

2205 Slnečná žltá krycia

2308 Nordická červená 
krycia

2310 Céder/červené drevo 
krycia

2311 Karmínovočervená 
krycia

2404 Jedľovozelená krycia

2501 Labrador modrá krycia

Spracovanie

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 114 00 072 4

2,50 114 00 073 2

0,75 114 00 115 4

2,50 114 00 111 2

0,75 114 00 011 4

2,50 114 00 012 2

0,75 114 00 009 4

2,50 114 00 010 2

0,75 114 00 013 4

2,50 114 00 014 2

0,75 114 00 015 4

2,50 114 00 016 2

0,75 114 00 122 4

2,50 114 00 123 2

0,75 110 00 156 4

2,50 110 00 158 2

0,75 114 00 143 4

2,50 114 00 144 2

0,75 114 00 149 4

2,50 114 00 151 2

2506 Kráľovská modrá 
krycia

2507 Holubia modrá krycia

2606 Strednehnedá krycia

2607 Tmavohnedá krycia

2703 Čiernosivá krycia

2704 Kamenná sivá krycia

2708 Štrkovosivá krycia

2716 Antracitovosivá 
(RAL 7016) krycia

2735 Svetlosivá 
(RAL 7035) krycia

2742 Dopravná sivá 
(RAL 7042) krycia

Mikroorganizmy sa môžu usadiť na drevených povrchoch a 

spôsobiť nepekné sfarbenie. Ponúkame náterové systémy s 

biocídnymi aktívnymi prísadami, ktoré spoľahlivo zabraňujú 

napadnutiu plesňami, riasami atď. Prísady sú upravené presne tak, 

aby vyhovovali použitiu, aby bolo možné pri správnom použití do 

značnej miery vylúčiť všetky škodlivé účinky na ľudí.

Osmo Vidiecka farba je k dispozícii na požiadanie a za príplatok s 

biocídnymi účinnými látkami na ochranu náteru pred napadnutím 

riasami a hubami. 

TIP

S alebo bez?

Ochrana náteru biocídmi

Osmo Vidiecka farba je tiež k dispozícii na požiadanie 

v 186 farebných odtieňoch RAL a 1950 NCS. Efektové, 

fluorescenčné alebo metalické farby nie sú k dispozícii. 

Farba podľa výberu

m2

Vhodný na
detské hračky

Bezpečný pre
ľudí, zvieratá
a rastliny

Testovaný podľa DIN EN 71.3;
Odolný voči slinám a potu

(po zaschnutí náteru)
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Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Povrch 
odpudzujúci vodu 
a nečistoty

Pre rozmerovo 
stabilné aj 
nestabilné 
stavebné diely

Pretierateľný po 
cca 10-12 hod.

20 m²/1 l
1 náter

Krycia farba na drevo

Hotový povrch za 2 dni, 2 nátery

1. Prvý náter na suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 45 ml/m².

2. „Chyby náteru“ možno opraviť až do 15 minút po 1. nátere na ešte mokrej 

ploche.

3. Schnutie cca 10-12 hodín (pri normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť 

vzduchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa 

doba schnutia predlžuje. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.

4. Druhý náter cca 45 ml/m².

5. Schnutie cca 12 hodín. Podmienky viď. bod 3.

Osmo Krycia farba na drevo je obzvlášť vhodná na všetky drevené povrchy v inter-

iéri a exteriéri. Ideálna ako nový alebo renovačný náter na rozmerovo stále prvky. 

Napr. okná, okenice a dvere - a tiež rozmerovo nestále prvky - napr. strešné 

podhľady, pergoly, stĺpiky, záhradné pavilóny, skleníky a záhradný nábytok.

Špeciálne 
vyvinutá na okná 
a dvere

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 112 00 002 4

2,50 112 00 003 2
2104 Biely krycí

Spracovanie

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 138 00 001 4

2,50 138 00 002 2

25,00 138 00 003 1

4001 Bezfarebný 

Hotový povrch za 1 deň, 1 náter (neslúži ako samostatný náter)

1. Aplikujte na  suché obrúsené čisté pôvodné drevo cca 160-200 ml/m². Natrite 

pokiaľ možno zo všetkých strán.

2. Schnutie cca 12 hodín (pri normálnej tepote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzdu-

chu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa 

doba schnutia predlžuje. Zabezpečte dobré vetranie.

3. Konečný náter urobte max. do 3 mesiacov napr. Jednorázovou lazúrou HS 

Plus, Vidieckou farbou, Ochrannou olejovou lazúrou, Krycou farbou na drevo 

alebo UV ochranným olejom.

4. Používajte biocídy opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a infor-

mácie o výrobku!

Osmo Impregnácia dreva WR chráni drevené prvky a konštrukcie tak rozmerovo 

stále, ako aj s obmedzenou alebo žiadnou rozmerovou stálosťou bez kontaktu so 

zemou v exteriéri (napr. okná, okenné rolety, dvere, pergoly, obklady, záhradný 

nábytok atď.) pred hmyzom, hnilobou a zamodraniu (podľa nemeckej DIN 68800, 

časť 3).

Spracovanie

Mikroporézny a 
priedušný povrch

Obmedzuje 
napučanie a 
zosychanie 
dreva

Pretierateľná cca 
po 24 hodinách

5-6 m²/1 l
1 náter

Impregnácia pre 
všetky Osmo 
nátery

Silne vodood-
pudivá

Impregnácia dreva WR

m2 m2

Vhodný na
detské hračky

Bezpečný pre
ľudí, zvieratá
a rastliny

Testovaný podľa DIN EN 71.3;
Odolný voči slinám a potu

(po zaschnutí náteru)

Impregnácia do 
exteriéru
Vhodná pod všetky
Osmo nátery
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Ekonomická a poveternosti odolná

Remeselníci oceňujú vynikajúcu kryciu 

schopnosť a krátku dobu schnutia; koneční 

spotrebitelia milujú vysoko efektívnu ochranu 

a nízku náchylnosť na nečistoty a škvrny. Bez 

pochýb: Osmo Záhradná a fasádna farba je 

ideálne zostavená na svoj účel. 

Míľnik v efektívnosti 

Tento produkt predstavuje jed-

noduchú aplikáciu, vysokú kryciu 

schopnosť a hotový povrch iba za 

jeden deň. 

 Záhradná a fasádna farba

NOVÉ
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Špeciálne výhody

> Vhodná na vybavenie detských ihrísk a materských škôl

> Možná aj aplikácia striekaním

> Extrémne krátka doba schnutia

> Nie je potrebný základný náter

> Vysoká krycia schopnosť

> Nízka náchylnosť na nečistoty a škvrny

> M

> E

> N

> V

> N

Schne 

mimoriadne rýchlo 81



Na aplikáciu 
striekaním

Na báze vody
Povrch 
odpudzujúci vodu 
a nečistoty

Pretierateľná po 
cca 3-4 hod.

16 m²/1 l
1 náter

Záhradná a fasádna farba

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

1. Nanášajte tenko a rýchlo v smere vlákien dreva pomocou Osmo plochého 

štetca, Osmo valčeka z mikrovlákna alebo striekaním.

2. Nechajte cca 3 - 4 hodiny schnúť pri dobrom vetraní.

3. Po zaschnutí naneste tenko a rýchlo druhú vrstvu. Pri renovácii stačí zvyčajne 

1 náter.

Osmo Záhradná a fasádna farba je ideálna na všetky druhy dreva v exteriéri: 

drevené fasády, balkóny, okenice, ploty, pergoly, záhradné domčeky, záhradný 

nábytok, prístrešky pre auto.

* Na požiadanie k dispozícii aj v 10 l kanistroch.

Rýchle schnutie

Nízky obsah 
rozpúšťadla

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 124 00 040 4

0,75 131 00 305 4

0,75 131 00 315 4

0,75 131 00 322 4

0,75 131 00 092 4

2,50 131 00 091 2

0,75 131 00 338 4

2,50 131 00 340 2

0,75 131 00 344 4

2,50 131 00 346 2

7103 signálna žltá 
(RAL 1003) krycia

7519 Capri modrá 
(RAL 5019) krycia

7530 ohnivočervená 
(RAL 3000) krycia

7629 mätovozelená 
(RAL 6029) krycia

7283 borovicovozelená 
(RAL 6009) krycia

7511 hnedočervená 
(RAL 3011) krycia

7119 sivobéžový 
(RAL 1019) krycia

Spracovanie

Na požiadanie k dispozícii tiež v 186 RAL a 1950 NCS farbách. Efektové, 

fluorescenčné a metalické farby nie sú k dispozícii.

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,75 131 00 350 4

2,50 131 00 352 2

0,75 131 00 326 4

2,50 131 00 328 2

0,75 131 00 332 4

2,50 131 00 334 2

0,75 131 00 339 4

2,50 131 00 341 2

0,75 131 00 345 4

2,50 131 00 347 2

0,75 131 00 351 4

2,50 131 00 353 2

0,75 131 00 048 4

2,50 131 00 047 2

0,75 131 00 222 4

2,50 131 00 223 2

7817 čokoládovohnedá 
(RAL 8017) krycia

7505 hlbokočierna 
(RAL 9005) krycia

7716 antracitovosivá 
(RAL 7016) krycia

7542 dopravná sivá 
(RAL 7042) krycia

7738 achátovosivá 
(RAL 7038) krycia

7535 Svetlosivá 
(RAL 7035) krycia

7262 čistá biela 
(RAL 9010) krycia

7500 dopravná biela 
(RAL 9016) krycia

NOVÉ

h2o

m2

Vhodný na
detské hračky

Bezpečný pre
ľudí, zvieratá
a rastliny

Testovaný podľa DIN EN 71.3;
Odolný voči slinám a potu

(po zaschnutí náteru)
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Bez ohľadu na to, čo chcete v živote natierať - Osmo má vhodné farby. 

Najlepšia časť: môžete si vybrať svoj vlastný farebný odtieň!

Všetky naše farby je možné navzájom kombinovať. Je dôležité dodržia-

vať jeden výrobok; nemiešajte napríklad Dekoračný vosk s Vidieckou 

farbou alebo Ochrannou olejovou lazúrou.

Ak chcete radšej nechať miešanie na odborníkov, môžeme to urobiť za 

vás.

Mikroporézna olejová Osmo Vidiecka farba je k dispozícii takmer vo 

všetkých farbách RAL a NCS - mimochodom, tiež Osmo Ochranná 

olejová lazúra, Záhradná farba a Dekoračný vosk.

Stačí jeden telefonát - a farbu podľa vášho výberu namiešame. Minimá-

lne množstvo pre každý odtieň je iba 2,5 litra.

Vaše dizajnérske nápady nie sú obmedzené.

Nápady bez obmedzenia

NCS a RAL podľa požiadaviek

WPC & BPC čistič kompozitných 
terás

1. Hrubé znečistenia okefujte.

2. Koncentrát 1:20 až 1:10 zrieďte vodou. Naneste na znečistené plochy, kefou 

na násade očistite nečistoty a následne plochy umyte čistou vodou. V každom 

prípade vyskúšajte znášanlivosť s podkladom. Nepoužívajte nezriedený! Vždy 

čistite celé plochy!

3. Doba účinnosti cca 10 minút, potom dôkladne opláchnite vodou.

4. Výdatnosť: Koncentrát, podľa stupňa znečistenia zriedený vodou 1 l = cca 

10-50 m².

Osmo WPC & BPC čistič je špeciálne vyvinutý na údržbu a čistenie kompozitných 

terás, WPC a BPC povrchov a iných vodoodolných povrchov vonku, ako napr. 

záhradný nábytok a ploty z plastu.

Vysokovýkonný 
koncentrát

Hĺbkové čistenie

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

1,00 139 00 078 6

5,00 139 00 079 1
8021 Bezfarebný 

Vysoká výdatnosť

Spracovanie

Jednoduchá 
aplikácia

Na báze 
obnoviteľných 
surovín

Mikroporézny 
a priedušný 
povrch

Povrch 
odpudzujúci vodu 
a nečistoty

Jednoduché 
čistenie a údržba

Pretierateľný po 
cca 8-10 hod.

40 m²/1 l
1 náter

WPC & BPC Údržbový olej

Hotový povrch za jeden deň

1. Pred aplikáciou povrch dôkladne umyte vodou a Osmo WPC & BPC Čističom 

a nechajte vyschnúť.

2. Nanášajte veľmi tenko pomocou Osmo plochého štetca alebo Osmo  kefy na 

natieranie podláh/terás a dôkladne rozotrite.

3. Prebytok odstráňte ďalšou terasovou kefou, ktorá nebola navlhčená materiá-

lom.

4. Schnutie približne 8 - 10 hodín (pri bežných podmienkach, 23 °C / 50 % rela-

tívnej vlhkosti). Pri nižších teplotách a/alebo vyššej vlhkosti sa doba schnutia 

predlžuje. Zaistite dobré vetranie.

Osmo WPC & BPC Údržbový olej je vhodný na bezfarebnú údržbu a osvieženie 

už zvetraných drevopolymérnych kompozitov (WPC) a bambus-polymérnych 

kompozitov (BPC). Obzvlášť vhodný na terasové dosky, zásteny a záhradný 

nábytok z WPC alebo BPC.

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

1,00 115 00 111 4030 Bezfarebný 
hodvábny lesk

Spracovanie

Ponúknite svojim zákazníkom špeciálnu službu so vzorkovými vrecúš-

kami Osmo. Bez ohľadu na to, či ide o farebné nátery dreva pre interiér 

alebo exteriér - obsah vrecúška so vzorkou náteru pokryje plochu cca 

20 x 30 cm. Týmto spôsobom môže 

váš zákazník získať presný dojem o 

konečnom výsledku a bude určite na 

bezpečnej strane. A vy tiež.

Objem jedného vrecúška so vzorkou: 

5 ml

Obsah v škatuli: 20 vrecúšok 

Neriskujte!

Služba vzorkových vrecúšok

TIP

NOVÉ

m2
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Odšeďovač dreva gél

Hotový povrch za 1 deň

1. Hrubé znečistenia okefujte.

2. Povrch navlhčite vodou

3. Náter naneste na zošednuté drevo cca 100 ml/m².

4. Po čase pôsobenia min. 20 minút, vydrhnite tvrdou kefou alebo kefou na 

násade a veľkým množstvom vody. Možno pretrieť po cca 48 hodinách (pri 

normálnej teplote cca 23 °C / relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 %). Pri nižších 

teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

5. Následne povrch chráňte Osmo náterom na drevo, určeným do exteriéru.

Upozornenie: Chráňte kovy (napr. pánty) a rastliny pred priamym kontaktom. 

(napr. úžitkové a okrasné rastliny predom zakryte krycou plachtou/fóliou).

Osmo Odšeďovač dreva gél sa zvlášť odporúča na drevené terasy, drevené 

fasády, záhradný nábytok a podobné povrchy.

* Súčasťou je čistiaca kefa.

Obnovuje 
prirodzenú farbu 
dreva

Bez zápachu

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,50 139 00 115 6

2,50* 139 00 129 1

5,00 139 00 128 1

10,00 139 00 117 1

6609 Bezfarebný 

Biologicky 
rozložiteľný

Spracovanie

Univerzálny

Odstraňovač farby gél

Hotový povrch za 1 deň

1. Odstráňte nečistoty.

2. Naneste na suchý povrch dostatočné množstvo materiálu (cca 200 ml/m²).

3. Nechajte pôsobiť asi 60 minút. Plochu udržujte počas pôsobenia vlhkú (napr. 

rozprašovačom).

4. Následne vydrhnite povrch v smere vlákien dreva pomocou veľkého množstva 

vody. Minimálne 48 hod. nechajte schnúť. Pri nižších teplotách alebo vyššej 

vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

5. Po vyschnutí posúďte stav povrchu a ak je to potrebné, opakujte čistiaci 

proces ešte raz.

6. Pokiaľ má byť drevo na záver nanovo naolejované, musí byť povrch po 

vysušení zneutralizovaný Osmo Odšeďovačom dreva - gélom č. 6609, ktorým 

dôjde i k odšednutiu dreva.

Upozornenie: Zakryte všetky oblasti, ktoré nebudú ošetrované, ako sú citlivé 

rastliny, pórovité podklady (napr. ľahko zafarbený vymývaný betón, omietky 

atď.), hliník, zinok alebo lakované povrchy. Majte pripravenú vodu na zmývanie 

na opláchnutie akéhokoľvek povrchu (napr. hliníka, zinku alebo lakovaných 

plôch), ktoré náhodne prídu do kontaktu s gélom. Noste ochranné rukavice a 

okuliare. Zvyšky Odstraňovača farby môžu mať negatívny vplyv na schnutie a 

priľnavosť následných náterov. Preto je absolútne nevyhnutné povrch po aplikácii 

Odstraňovača dôkladne opláchnuť.

Osmo Odstraňovač farby gél odstraňuje staré terasové oleje a lazúry z drevených 

terás a záhradného nábytku. Ideálny na odstraňovanie povrchových úprav na 

báze oleja na čiastočne zvetraných drevených plochách, na dosiahnutie jednotnej 

plochy zbavenej pôvodných olejových náterov.

* Súčasťou je čistiaca kefa.

Ideálny na 
odstránenie 
olejových 
náterov

Bez zápachu

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

0,50 139 00 142 6

2,50* 139 00 143 1

5,00 139 00 144 1

10,00 139 00 145 1

6611 Bezfarebný 

Biologicky 
rozložiteľný

Spracovanie

Univerzálny
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Čistič drevených terás

1. Uvoľnené nečistoty odstráňte z povrchu pevnou kefou / metličkou.

2. Osmo Čistič drevených terás pridajte zriedený do vody na stieranie (dávkova-

nie závisí na stupni znečistenia 1:25 až max. 1:1).

3. Drevo očistite v smere fládrovania kefou na násade (pre strojné čistenie na te-

rasách sa odporúča použiť Osmo Stroj na čistenie drevených terás a podláh).

4. Výdatnosť podľa stupňa znečistenia 1 l = 30-100 m²

5. Po čistení opláchnite čistou vodou.

Osmo Čistič drevených terás sa obzvlášť hodí na čistenie všetkých drevených 

podláh v exteriéri a tiež na pohľadové zábrany, ploty a záhradný nábytok z dreva.

Vysokovýkonný 
koncentrát

Hĺbkové čistenie

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

1,00 139 00 150 6

5,00 139 00 151 1
8025 Bezfarebný 

Vysoká výdatnosť

Spracovanie

Jednoduchá 
aplikácia

Gard Clean odstraňovač zeleného 
povlaku

1. Hrubé znečistenia odstráňte.

2. Podľa stupňa napadnutia - čistý alebo zriedený maximálne 10 dielmi vody - 

naneste rovnomerne štetcom, kefou, konvou alebo postrekovačom na suchú 

plochu. Neoplachujte vodou.

3. Doba pôsobenia: zelený povlak zmizne sám od seba po 24 hodinách. (Ak ešte 

zostali zvyšky, postup opakujte.)

4. Výdatnosť: závisí od stupňa znečistenia 1 l = 30-100 m².

5. Pred opätovným nanesením opláchnite vodou a nechajte dobre uschnúť.

6. Používajte biocídy opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a infor-

mácie o výrobku!

Osmo Gard Clean je ideálny na záhradný nábytok z dreva alebo plastu. Rovnako 

tak je možné ho použiť na obklady z kameňa (i náhrobné kamene), plast (dbajte 

na stálofarebnosť), betón, vymývaný betón, eternit a pod.

Dôkladne vyčistí 
zelený povlak

Zabraňuje 
novému rastu

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

1,00 133 00 021 6

5,00 133 00 027 1
6606 Bezfarebný 

Nízky zápach

Spracovanie

Samo-
aktivácia
- aplikujte
- nechajte pôsobiť
- hotovo
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náradie a príslušenstvo | 
čistenie a údržba 
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Nástroje v jednom systéme
Pracujte efektívnejšie vďaka systému Quick Connect 

 

Náš sortiment náradia bol starostlivo premyslený až do najmen-

ších detailov. To znamená, že sa môžete spoľahnúť na maximál-

nu účinnosť. Technológia Quick Connect integrovaná v Osmo 

Systémovej teleskopickej tyči umožňuje pripojenie k valčekom, 

štetcom, držiakom padov atď. - jediným pohybom zápästia.  

Ale aj mnoho ďalších výrobkov z našej ponuky nástrojov výrazne 

uľahčuje prácu, ako napríklad Osmo FloorXcenter, HandX-

center a Osmo Stroj na čistenie drevených terás a podláh na 

profesionálnu prípravu. Vyššia efektívnosť, vyššia úspešnosť 

projektu. 
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Najlepšia aplikácia vďaka 
najlepšej kvalite

Perfektný štetec. Pre perfektné 
výsledky. 

Jednoduchá aplikácia a perfektné vizuálne výsledky - vďaka 

štetcom, ktorých štetiny sú pevne spojené v matici.

Jednoducho chytré. Jednorazová 
vložka do vaničky. 

Čistenie nástrojov je vo všeobecnosti veľmi časovo náročné. 

Aby sme tento proces skrátili, vyvinuli sme jednorazovú vložku 

do vaničky, ktorú je možné po použití vyhodiť. Jednoducho 

chytré. 

Úspora materiálu a rovnomerný 
náter. Vďaka Osmo mikrovlák-
novému valcu. 

Najlepšie aplikácia je tá, ktorá zabezpečí rovnomerný náter a 

nízku spotrebu materiálu. Bez pochýb: Náš valec z mikrovlákna 

spĺňa obe požiadavky. 

89



Systémová teleskopická 
tyč

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Systémová teleskopická tyč 140 00 312 1

Kefa na 
natieranie podláh

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Kefa na natieranie podláh 
(220 mm)

140 00 305 6

Kefa na natieranie podláh 
(400 mm)

140 00 310 1

Držadlo na pad 
s kĺbom na 
nasadenie 
teleskopickej 
tyče

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Držadlo na pad s kĺbom na nasa-
denie teleskopickej tyče

140 00 238 6

Superpad biely, obdĺžnikový 
120x250 mm

140 00 265 10

Superpad červený obdĺžnikový 
120x250 mm

140 00 266 10

Superpad zelený obdĺžnikový 
120x250 mm

140 00 267 10

Nanášacie rúno na olejové nátery 
120 x 250 mm

140 00 272 15

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Sada na podlahy s valčekom 140 00 230 2

Náhradný valček z mikrovlákna
vo fresch boxe

140 00 173 4

Náhradné podlahové valčeky
z mikrovlákna
Veľké balenie (po 12 ks)

140 00 194 1

Vymeniteľné vložky 10 ks 140 00 232 1

Sada na podlahy s 
valčekom

leskopická 

dláh
ad 

ahy s 
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Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Sada na valčekovanie a
natieranie

140 00 171 4

Vymeniteľná vložka 140 00 172 1

Náhradné valčeky z mikrovlákna
Veľké balenie (po 10 ks)

140 00 198 1

Náhradný valček (100 mm) 140 00 182 6

Čistiaca sada na
podlahy

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Čistiaca sada na podlahy 140 00 262 4

Mop na prach 140 00 050 1

Mop na vlhké stieranie 140 00 055 1

Handra z aktívnych vlákien 140 00 060 1

Sada na
valčekovanie

Kefa na čistenie terás s 
držiakom

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Kefa na čistenie terás s držiakom 140 00 237 6

Kefa na natieranie terás 
s držiakom

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Kefa na natieranie terás s 
držiakom  (150 mm)

140 00 300 6

Sada na natieranie terás

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Sada na natieranie terás 140 00 233 4

Vymeniteľná vložka 140 00 235 1

a nie terás s 

ranie terás 

eranie terás
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HandXcenter

Jednoduchá 
obsluha

Rýchly a 
efektívny spôsob 
práce

Ideálny pre inter-
iéry komerčných/
verejných budov

FloorXcenter

Rýchly a 
efektívny spôsob 
práce

Jednoduchá 
obsluha

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

FloorXcenter 140 00 240 1

Biely pad pre FloorXcenter 140 00 241 5

Červený pad pre FloorXcenter 140 00 242 5

Zelený pad pre FloorXcenter 140 00 259 5

Pad z mikrovlákien pre 
FloorXcenter

140 00 243 5

Kruh s kefami na hĺbkové čištenie 
pre FloorXcenter

140 00 244 1

Pady (podložky) 
pre rôzne 
aplikácie

Ideálny pre inter-
iéry komerčných/
verejných budov

Osmo FloorXcenter je vhodný na čistenie, prvotné ošetrenie a obnovu alebo 

údržbu olejovaných drevených podláh ako aj na ich farbenie. Určený výhradne na 

použitie v interiéri.

NOVÉ

Biely pad - na uvoľnenie bežného znečistenia v domácnosti (ideálny tiež na 

farbenia podláh a „doolejovanie“ Tvrdým voskovým olejom.

Červený pad - uvoľňuje zvlášť odolné znečistenia a tiež sa hodí na stredné 

prebrúsenie.

Zelený pad -  na intenzívne čistenie a vmasírovanie 2-komponentných produktov.

Pad z mikrovlákien - zachytáva nečistoty.

Kruh s kefami - čistenie štruktúrovaných povrchov.

Spracovanie

Osmo HandXcenter je vhodný na farbenie drevených povrchov, ako aj čistenie, 

starostlivosť alebo oživenie olejovaných povrchov dreva. Prístroj je určený na 

použitie vo vnútri budov.

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

HandXcenter 140 00 261 1

Unášací tanier pre HandXcenter 140 00 263 1

Nanášací biely pad (218 mm) 140 00 264 5
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Stroj na čistenie 
drevených terás a 
podláh

Osmo stroj na čistenie drevených terás a podláh je vhodný na plochy v interiéri 

aj exteriéri na uvoľnenie a odstránenie nečistôt v jednom pracovnom kroku. 

Ideálny na intenzívne čistenie a odšedenie drevených terás a na hĺbkové čistenie 

drevených podláh v interiéri.

Na čistenie 
v interiéri a 
exteriéri

Intenzívne 
každodenné 
čistenie

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Terasový a podlahový čistič 140 00 250 1

Brúsne kefy 140 00 251 1

Náhradná kefa - Univerzálna pre 
interiér

140 00 252 1

Okrajová kefa – Univerzálna pre 
interiér

140 00 254 1

Okrajová kefa - Brúsna – pre 
exteriér

140 00 256 1

Odšedenie 
drevených terás

Vysoko efektívny 
vďaka proti-
bežným kefám

2 pracovné kroky 
v 1

Štetec plochý

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Štetec plochý 25 mm 140 00 175 12

Štetec plochý 50 mm 140 00 176 12

Štetec plochý 60 mm 140 00 177 12

Štetec plochý 80 mm 140 00 183 12

Štetec plochý 100 mm 140 00 178 12

Ručný držiak na pad

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Ručný držiak na pad 140 00 260 6

Superpad biely obdĺžnikový 
95 x 155 mm

140 00 268 10

Superpad červený obdĺžnikový 
95 x 155 mm

140 00 269 10

Superpad zelený obdĺžnikový 
95 x 155 mm

140 00 270 10

Nanášacie rúno na olejové nátery 
95 x 155 mm

140 00 271 15

Sada na nanášanie
olejových náterov

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Sada na nanášanie olejových 
náterov

140 00 273 4

Obsah

> 1 ručný držiak na pad 85 x 135 mm so suchým zipsom

> nanášacie rúna na olejové nátery 95 x 155 mm (2 ks)

> nanášacia vanička s odkvapávacou mriežkou 22 x 20 cm

> 3 ks vymeniteľných vložiek do vaničky

ý

na pad

nie
v
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Gumová stierka

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Gumová stierka 220 mm 140 00 201 1

Gumová stierka 350 mm 140 00 202 1

Valčeková stierka

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Valčeková stierka 140 00 181 5

Dvojitá stierka

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Dvojitá stierka 140 00 187 1

Easy Pady

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Easy Pady (10 ks) 140 00 160 5

Easy Pady (200 ks) 140 00 156 1

Profi stierka

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Profi stierka 140 00 100 1

Easy Clean

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Easy Clean (balenie 15 ks) 140 00 165 15

Čistič štetcov

Kód odtieňa Veľkosť 
balenia v 
litroch

Číslo tovaru Jednotka/
balenie

1,00 139 00 001 6

25,00 139 00 006 1
8000 Bezfarebný 

Drievko na miešanie a Drievko
na miešanie s
otvorom

Produkt Číslo tovaru Jednotka/
balenie

Drievko na miešanie 140 00 006 10

Drievko na miešanie s otvorom 140 00 211 1

ka

Číslo tovaru Jednotka/

erka

Číslo tovaru Jednotka/

a
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Otázky a odpovede

Poznámky k použitiu olejových náterov 

Látky nasýtené tekutým produktom by sa mali okamžite vymyť 

alebo uložiť v uzavretej vzduchotesnej kovovej nádobe. (Nebez-

pečenstvo samovznietenia!)  

 

Môžem zmeniť farbu drevenej podlahy? 

Áno, je to možné pri mnohých produktoch od spoločnosti 

Osmo. Na farbenie podláh sú ideálne nátery Osmo Tvrdý 

voskový olej® - farebný, Dekoračný vosk a Olejové moridlo. 

Správne použitie každého produktu by sa malo vždy dodržiavať. 

Po dôkladnom vyschnutí naneste ako vrchný náter jednu tenkú 

vrstvu bezfarebného Tvrdého voskového oleja®.  

 

Ako pripraviť povrch drevenej podlahy? 

Povrch by sa mal obrúsiť v smere vlákien dreva, posledný krok 

brúsenia by mal byť vykonaný brúsnym papierom so zrnitosťou 

120 – 150. Všetky škrabance by mali byť starostlivo odstránené.  

 

Čo robiť, ak je poškodená časť podlahy? 

Na rozdiel od mnohých tradičných lakov je možné poškodené 

miesta na podlahách ošetrených produktmi Osmo obrúsiť 

a opätovne natierať rovnakými produktmi bez zanechania 

viditeľných prechodov.  

 

Musím medzi nátermi brúsiť? 

Pred nanesením druhej vrstvy by ste mali vždy posúdiť povrch, 

pretože môže byť potrebné brúsenie medzi jednotlivými 

vrstvami.

 

Je niečo, na čo by som si mal dávať pozor pri natieraní 

drevených podláh? 

Niektoré tvrdé dreviny, napríklad Jatoba a Merbu, môžu vďaka 

svojej hustote a obsahu drevných extraktov absorbovať málo 

produktu. Pri takýchto druhoch drevín odporúčame číry náter 

Osmo Čistý vosk, ktorý hlboko preniká do pórov dreva. 

 

Čo sa stane, ak sa na podlahu nanesie príliš veľa materi-

álu? 

Ak nanesiete príliš veľa materiálu, doba schnutia sa značne 

predĺži. Ak sa to stane, zabezpečte dostatočné vetranie otvo-

rením okien a dverí, aby produkt mohol prirodzene zaschnúť 

oxidáciou. Ak dôjde k poškodeniu povrchu, povrch opravte 

podľa vyššie uvedeného popisu.  

 

Čo sa stane, ak sa na podlahu nanesie príliš málo materi-

álu? 

Ak ste naniesli príliš málo materiálu, môžu sa objaviť škvrny 

od vody a drevo môže vysychať alebo pôsobiť fádne. V takom 

prípade naneste ďalšiu vrstvu už aplikovaného oleja Osmo 

Tvrdého voskového oleja®.  

 

Je možné navzájom miešať rôzne odtiene náterov Osmo? 

Áno, odtiene jedného príslušného produktu je možné miešať v 

akomkoľvek pomere. Ďalej je možné na objednávku namiešať 

vlastné odtiene Osmo Dekoračného vosku, Vidieckej farby, 

Záhradnej farby a Ochrannej olejovej lazúry podľa vzorkovníc 

RAL a NCS alebo špeciálnych odtieňov.  

Kedy je povrch suchý? 

Časy schnutia každého produktu nájdete v technickom liste 

príslušného produktu alebo na jeho etikete. Vo všeobecnosti 

je doba schnutia 8 - 10 hodín. Povrch zasychá oxidáciou a 

absorpciou. Zaistite dostatočné vetranie a cirkuláciu vzduchu.  

 

Kedy je podlaha opäť prístupná? 

Všeobecne je podlaha prístupná jeden deň po nanesení 

poslednej vrstvy. Musíte však zabezpečiť, aby bol posledný 

náter suchý na dotyk. Povrchu trvá cca 3 týždne, kým úplne 

vytvrdne. Z toho dôvodu by sa mali koberce a iné predmety, 

ktoré zakrývajú povrch, položiť najskôr po uplynutí tejto doby.  

 

Musia sa podlahy po nanesení vrchného náteru Osmo 

Tvrdým voskovým olejom® leštiť? 

Nie, v tomto štádiu nie je potrebná žiadna ďalšia úprava 

podlahy. Po úplnom vyschnutí však možno povrch vyleštiť 

jednokotúčovým strojom (biely pad). Ak je požadovaný väčší 

lesk, možno podlahu najskôr po jednom dni ošetriť prípravkom 

Osmo Vosková údržba a čistiaci prostridok a následne vyleštiť.  

 

Ako čistiť a udržiavať podlahu? 

Všetko závisí od spôsobu používania. Pre bežné a šetrné 

stieranie odporúčame pridať Osmo Wisch-fix do mopovej 

vody. Produkt sa predáva jednotlivo aj v Osmo Sade na údržbu 

podláh. Optimálne náradie na údržbu podláh nájdete v Osmo 

Čistiacej sade na podlahy. Ak podlaha začne pôsobiť zašlo, 

jednoducho ju osviežte prípravkom Osmo Vosková údržba a 

čistiaci prostriedok. Môžete to urobiť na malých plochách,  

napr. blízko dverí alebo na miestach s vysokou premávkou a to 

bez viditeľných prechodov. Ak sú známky opotrebenia výraz-

nejšie, mala by sa podlaha pretrieť Osmo Tvrdým voskovým 

olejom®. 

 

Prečo hotový povrch vyzerá inak ako ukážka odtieňa na 

plechovke? 

Odtiene farieb zobrazené na vytlačenom štítku sa môžu vždy 

líšiť od skutočnej farby nanášanej na drevo, pretože farebné 

povrchové úpravy vyzerajú na rôznych podkladoch odlišne. 

Preto vždy odporúčame vykonať skúšobnú aplikáciu na 

vhodnom mieste na natieranom dreve. Pre takéto skúšobné 

aplikácie ponúka spoločnosť Osmo vrecúška so vzorkami v 

jednotlivých farbách. 

 

Aké vlastnosti musí mať drevený podklad? 

Podklad musí byť čistý, suchý (maximálne 20 % vlhkosti dreva) 

a bez mrazu.  

 

Ako vonia drevo ošetrené produktmi Osmo? 

Po vytvrdnutí bude mať drevená podlaha stále slabú vôňu 

dreva, prírodných olejov a voskov. Ako rozpúšťadlo používame 

dearomatizovaný lakový benzín, ktorý je menej škodlivý ako 

takzvané ekologické rozpúšťadlá, napríklad citrusové oleje. Po 

úplnom vytvrdnutí sa lakový benzín 100 % vytratí. 
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Váš lokálny Osmo predajca:
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Osmo Holz und Color 

GmbH & Co. KG 

Affhüppen Esch 12 

D-48231 Warendorf

PO Box 110161 

D-48203 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100 

Telefax +49 (0)2581/922-200 

www.osmo.de 

info@osmo.de

Naše produkty 

>  DREVENÉ OBKLADY

Obkladové profily

Šindle

Rámové konštrukcie

>  PODLAHY

Podlahy z masívneho dreva

Kreatívne podlahy

>  NÁTERY NA DREVO

Do interiéru aj exteriéru

Ochrana dreva a údržba

>  INTERIÉROVÉ DREVO

Profily z masívneho dreva

Rámové konštrukcie

>  ŠKÁROVKY

Panely z masívneho dreva

Pracovné dosky

Nábytkové dvierka

>  LIŠTY

Soklové lišty

Funkčné lišty

Ozdobné lišty

>  TERASY

Drevo a BPC

Príslušenstvo

>  ZÁBRANY

Drevo / HPL / hliník / BPC

Zvuková ochrana

Príslušenstvo

DUS WOOD s.r.o.
Teslova 2, 821 02 Bratislava

Mobil: +421 911 311 323

e–mail: info@osmonatery.sk
web: www.osmonatery.sk

Nová špecializovaná predajňa OSMO
Teslova 2, 821 02 Bratislava

Otváracie hodiny:
Po-Pia: 9:00 – 18:00


