PŘÍRODNÍ NÁTĚRY
NA DŘEVO
BARV Y A
OCHRANA VENKU

OSMO

DŘEVO VYDRŽÍ. 100 let roste strom, aby dřevo z něj
dosáhlo solidní kvality.Historie naší firmy začala také
před více než 100 lety a po celou dobu naší existence
sbíráme zkušenosti a učíme se znát dřevo. Naší péči a
odborné znalosti využíváme při zpracování dřeva, které
považujeme za cenný přírodní materiál.
BARVA KTERÁ CHRÁNÍ. Pouze jeden, dřevu vyhovující
nátěr se postará o to, aby jeho přírodní krása a trvanlivost
nebyla dlouho narušena. Již před více než 40 lety vyvinula firma OSMO porézní, zdravotně nezávadné nátěry na
bázi přírodních olejů a vosků. Tím začala pro tuto firmu
pionýrská práce, kterou však za poslední roky může
plnohodnotně zhodnotit.
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NAŠE ZKUŠENOSTI

DŘEVO
POTKÁVÁ
BARVU
SPOJENÍ. Vášeň ke dřevu a barvám vyústila ve vlastní
výzkumné a vývojové oddělení pro nátěry na dřevo a
nakonec v založení Osmo závodu na výrobu barev. Do
dneška je Osmo jediný výrobce, který kompletuje svůj
řetězec zušlechťování výrobků barvami a povrchy z vlastního vývoje a vlastní produkce.
Dřevo a barva z jedné ruky,od dodavatele na jehož kvalitu se můžete spolehnout.
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OSMO

SEITE 4

OSMO JE PŘÍRODNÍ, NEBOŤ
ZKUŠENOST PŘINÁŠÍ MOUDROST
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TRVALÉ

TRVALE HEZKÉ DÍKY OLEJŮM A VOSKŮM
Dřevo je organická látka. Jeho buňky mohou, podobně
jako buňky lidské kůže, pohlcovat vlhkost a opět ji odevzdávat. Dřevo dýchá. Aby tato schopnost zůstala zachována, vyvinuli jsme nátěry na dřevo, které jsou perfektně
přizpůsobeny zvláštním vlastnostem dřeva. Osmo nátěry
na dřevo jsou založeny na přírodních olejích a voscích. Olej
pronikne do dřeva a chrání ho zevnitř. Vosk vytvoří elastický,
porézní povrch a chrání dřevo z vnějšku. Dřevo zůstane
trvale hezké a elastické.
PŘÍRODNÍ: ZDRAVÉ BYDLENÍ
Dobré pro člověka a dobré pro dřevo: slunečnicový olej,
sójový olej, lněný olej a olej z bodláku jsou základem
našich nátěrů na dřevo. Naše přírodní vosky jsou povoleny v potravinářské oblasti, pigmenty jsou vyčištěny a bez
škodlivých těžkých kovů nebo znečištění. Dobrou roztíratelnost nátěru zajistí odaromatizovaný benzín (dearomatizovaný - neobsahuje benzen).
VYDATNĚ: OPRAVDU ŠETŘIT
Osmo nátěry na dřevo mají nezvykle vysoký podíl barevných pigmentů a oleje. Tím jsou vydatnější a výborně kryjí
již s prvním nebo druhým nátěrem, zcela bez základního
nátěru. Výsledek: s jednou plechovkou Osmo nátěru na
dřevo natřete asi dvakrát tolik čtverečních metrů jako s obvyklými barvami. To je třeba také připočítat k dobru.
RYCHLÉ: BEZ OBRUŠOVÁNÍ
Zapomeňte na časově náročné celoplošné obrušování.
Osmo nátěry na dřevo lze kdykoli zcela snadno renovovat.
K tomu účelu nemusíte znovu natírat celou plochu.
Osmo nátěry na dřevo – sami cítíte ten rozdíl.
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BARVY A OCHRANA VENKU

VOSK NA ŘEZNÉ HRANY
>> Vyvinut speciálně k uzavření povrchu dřeva
řezaného napříč vláknem – snižuje riziko
tvorby trhlin !
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TERASOVÉ OLEJE
Vyvinuté pro individuální požadavky mnoha druhů
ušlechtilého a jehličnatého dřeva!
>> Bezbarvé nebo barevně transparentní, polomatné, k
použití venku
>> Zvláště se doporučují na dřevěné terasy, zahradní nábytek a dřevěné přístřešky
>> Terasové oleje vyhlazují povrch dřeva, který poté odpuzuje vodu a nečistoty.
>> Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry;
v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na
očištěný povrch – bez obrušování!
>> Velikosti balení : 0,75 l, 2,50 l, 25 litrů
>> 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m² hladkého povrchu, v případě vroubkovaných nebo rýhovaných povrchů
se spotřeba materiálu zvyšuje.

PROTISKLUZOVÝ TERASOVÝ OLEJ
Protiskluzový konečný nátěr na bázi oleje – zajišťuje větší
bezpečnost pro Vaši rodinu!
>> Počet nátěrů: jeden konečný nátěr na terasové dřevo,
které již předtím bylo ošetřeno jedním z pigmentovaných
Osmo Terasových olejů. V případě renovace zpravidla
stačí jeden nátěr na očištěnou plochu - bez obroušování !
Zpracovatelný pomocí:

004 Douglasie olej,
přírodně zbarvený

006 Bangkirai olej,
přírodně zbarvený

016 Bangkirai olej,
tmavý

009 Modřín olej,
přírodně zbarvený

010 Thermo dřevo olej, 013 Garapa olej,
přírodně zbarvený
přírodně zbarvený

014 Massaranduba
olej, přírodně zbarvený

019 Terasový olej
šedý

021 Terasový olej
bahenní dub

430 Bezbarvý*
PROTISKLUZOVÝ
TERASOVÝ OLEJ

5735 Bezbarvý
VOSK NA ŘEZNÉ
HRANY
*Bezbarvé nátěry nechrání před UV zářením slunce (šednutí).

007 Teak olej,
bezbarvý
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BARVY A OCHRANA VENKU

LZE PŘETŘÍT
BEZ OBRUŠOVÁNÍ

NEJLEPŠÍ
CENA ZA M2

SPECIÁLNĚ VYVINUTÁ NA OKNA
A DVEŘE: BÍLÁ KRYCÍ BARVA
2104* OD OSMO !
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*1 l stačí na ca. 20 m2 při jednom nátěru

SELSKÁ BARVA
Barevná různorodost a nepřekonatelná trvanlivost –
pro všechny povětrnostní podmínky !
>> Krycí, polomatná, k použití venku
>> Zvláště se doporučuje na dřevěné fasády, balkóny,
okna, zahradní a prázdninové domky, zahradní nábytek
>> Selská barva je odolná vůči povětrnostním vlivům a
robustní vůči malému poškození.
>> Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva
nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr
na očištěný povrch – bez obrušování!
>> Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
>> 1 litr stačí při jednom nátěru* na cca 26 m2

Zpracovatelný pomocí:

2101 Bílý

2203 Smrkově
žlutá

2204 Slonová kost

2205 Slunečně
žlutá

2308 Nordicky
červená

2310 Cedr/červené
dřevo

2311 Karmínově
červená

2404 Jedlově
zelená

2501 Labrador
modrá

2506 Kràlovská
modř

2507 Holubí modř

2606 Středně
hnědá

2607 Tmavě hnědá

2703 Černošedá

2704 Kamenně
šedá

2708 Písčitě šedá

2716 Antracitově
šedá

2735 Světle šedá

2742 Silniční
šedá A

2104 Bílý KRYCÍ
BARVA NA DŘEVO

2 nátěr = krycí
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BARVY A OCHRANA VENKU

nátěru

UŠLECHTILÉ ZEŠEDNUTÍ OD ZAČÁTKU
S OCHRANNÝMI OLEJOVÝMI LAZURAMI
905, 906, 907*.
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*Další barevné odstíny na straně 15.

OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA
Penetrace a lazura sjednocená v jednom nátěru –
inovativní dlouhodobá ochrana dřeva na bázi oleje !
>> Transparentní, polomatná, k použití venku
>> Zvláště se doporučuje na dřevěné fasády, přístřešky pro
auta, balkóny, ploty, pohledové zábrany atd.
>> Ochranná olejová lazura odpuzuje vodu a je mimořádně
odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Porézní
povrch s otevřenými póry je preventivně chráněn proti
napadení plísní, řasou a houbou.
>> Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry,
v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na
očištěný povrch – bez obrušování!
>> Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
>> 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m2
Zpracovatelný pomocí:

700 Borovice
na smrku

702 Modřín
na smrku

703 Mahagon
na smrku

706 Dub
na smrku

707 Ořech
na smrku

708 Teak
na smrku

728 Cedr
na smrku

729 Jedlově zelená
na smrku

712 Ebenové dřevo
na smrku

727 Palisandr
na smrku

731 Oregon pinie
na smrku

732 Dub světlý
na smrku

710 Pinie
na smrku

900 Bílá
na smrku

903 Bazaltově šedá
na smrku

701 Bezbarvá
*žádná UV
ochrana

905 Patina
na smrku

906 Perleťově šedá
na smrku

907 Křemičitě šedá
na smrku

ŠEDĚ PATINOVÉ
LAZURY:

*Matný konečný nátěr na svisle kladené dřevo venku.
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TIPP: VERGRAUUNG

BARVY A OCHRANA VENKU

OLEJ-V ÝHODY
> Snadná aplikace
> Vytváří perlový efekt vody
> Neodlupuje se a
neodprýskává

DALŠÍ BAREVNÉ ODSTÍNY K
TÉMATU ŠEDĚ PATINOVÝCH
LAZUR NALEZNETE NA STRANĚ 15.
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SEITE 15

OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA EFEKT
Pro nároky moderní architektury – inovativní dlouhodobá
ochrana ve třech atraktivních stříbrně metalických
odstínech!
>> Barevně transparentní, polomatná, k použití venku
>> Zvláště se doporučuje na dřevěné fasády, přístřešky pro
auta, balkóny, ploty, pohledové zábrany atd.
>> Ochranná olejová lazura na dřevo Efekt odpuzuje vodu
a je mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům a UV
záření. Porézní povrch s otevřenými póry je preventivně
chráněn proti napadení plísní, řasou a houbou.
>> Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry;
v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na
očištěný povrch – bez obrušování!
>> Velikosti balení : 0,75 l , 2,5 l , 25 l
>> 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m2

Zpracovatelný pomocí:

1140 Stříbrný akát
na smrku

1142 Stříbrná grafit
na smrku

1143 Stříbrná onyx
na smrku
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BARVY A OCHRANA VENKU

Nezávadné pro
člověka, zvířata a rostliny
Po uschnutí nátěru
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RYCHLEJŠÍ, VYDATNĚJŠÍ A
ÚSPORNĚJŠÍ VE SPOTŘEBĚ !
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JEDNORÁZOVÁ LAZURA HSPLUS
Dvojí úspora díky vysokému podílu oleje – šetří čas a
peníze!
>> Barevně transparentní, polomatná, k použití venku
>> Zvláště se doporučuje na fasády, balkóny, přístřešky,
zahradní domky, pohledové zábrany, ploty…
>> Jednorázová lazura HS PLUS vyhladí povrch dřeva, neodprýskává, nepraská a neodlupuje se. Nátěr je trvanlivý, odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, odpuzuje vodu a reguluje vlhkost. Nenechá dřevo nabobtnat.
>> Počet nátěrů: Stačí jeden nátěr!
>> Velikosti balení : 0,75 l , 2,5 l , 25 l
>> 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m2

Zpracovatelný pomocí:

9211* Smrk bílý
na smrku

9212 Stříbrný topol
na smrku

9221 Borovice
na smrku

9232 Mahagon
na smrku

9234 Skand. červená
na smrku

9235 Červený cedr
na smrku

9236 Modřín
na smrku

9241 Dub
na smrku

9242 Jedlovà zelená
na smrku

9261 Ořech
na smrku

9262 Teak
na smrku

9264 Palisandr
na smrku

9271 Ebenové dřevo
na smrku

*Nízká UV ochrana
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BARVY A OCHRANA VENKU

OCHRANNÝ
UV-FAKTOR

12

OVĚŘENO DLE
EN 927-6

Foto: Schwörer-Haus KG

UV OCHRANNÝ OLEJ EXTRA :
CHRÁNÍ PROTI NAPADENÍ PLÍSNÍ,
ŘASOU A HOUBOU.
18

Polomatný
s ochranou
nátěru nátěru
420
Bezbarvý
s ochranou

UV OCHRANNÝ OLEJ
UV OCHRANNÝ OLEJ EXTRA
Perfektní ochrana před sluncem – první bezbarvá UV
ochrana pro venkovní oblast !
>> Bezbarvý, polomatný, k použití venku
>> Obzvláště se doporučuje na všechny svislé dřevěné plochy venku: dřevěné fasády, přístřešky, obložení balkónů,
zahradní nábytek, okna a dveře…
>> Jako konečný nátěr na již barevně upravené dřevo Osmo
UV Ochranný olej výrazně prodlužuje interval renovace; jako samostatný nátěr zamezuje procesu šednutí
ochranným faktorem UV12 v porovnání s neošetřeným
dřevem.
>> UV ochranný olej Extra obsahuje účinné látky k preventivní ochraně nátěru proti napadení plísní, řasou a houbou.
>> Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry,
v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na
očištěný povrch – bez obrušování!
>> Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
>> 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 18 m2

Zpracovatelný pomocí:

410 Bezbarvý bez
ochrany nátěru

420 Bezbarvý s
ochranou nátěru

Neošetřené nebo běžnými oleji ošetřené
dřevo bez UV ochrany.

S Osmo UV ochranou ošetřené dřevo.
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BARVY A OCHRANA VENKU

OCHRANNÝ
UV-FAKTOR

12

OVĚŘENO DLE
EN 927-6

UV OCHRANNÝ OLEJ BAREVNÝ:
CHRÁNÍ PROTI NAPADENÍ PLÍSNÍ,
ŘASOU A HOUBOU.
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UV-OCHRANNÝ OLEJ BAREVNÝ
Perfektně chrání před slunečním svitem - lehce pigmentovaná UV- ochrana pro vnější prostory!
>> Transparentní, lehce pigmentovaný, polomatný, k použití
venku
>> Je vhodný zejména na všechny svislé dřevěné plochy ve
vnějších prostorách: dřevěné fasády, střešní podhledy,
dveře, okna, balkonová prkna atd.
>> Jako konečný nátěr na již předem barevně upravené
dřevo prodlužuje výrazně Osmo UV-Ochranný olej barevný interval renovace. Jako samostatný nátěr zamezuje
procesu šednutí ochranným faktorem UV12 v porovnání s
neošetřeným dřevem.
>> Nátěr obsahuje účinné látky k preventivní ochraně nátěru
proti napadení plísní, řasou a houbou.
>> Počet nátěrů : u dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry,
v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na
očištěný povrch - bez obrušování!
>> Vellikosti balení: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
>> 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 18 m2.

Zpracovatelný pomocí:

424 Smrk/jedle
polomatný s ochranou nátěru

425 Dub polomatný s ochranou
nátěru

428 Cedr polomatný s ochranou
nátěru

429 Natural polomatný s ochranou
nátěru

426 Modřín polomatný s ochranou
nátěru

427 Douglaska
polomatný s ochranou nátěru
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Preventivní ochrana dřeva
proti hnilobě, zamodrání a
škůdcům.

IMPREGNACE DŘEVA WR BEZBARVÁ
Speciální penetrace k ochraně dřeva působí
preventivně proti rostlinným a zvířecím škůdcům !
>> Bezbarvá, k použití venku
>> Zvláště se doporučuje pro staticky nenamáhané dřevo
bez kontaktu se zeminou jako okna, dřevěné rolety,
dveře, pergoly, vnější obložení, zahradní nábytek
>> Osmo Impregnace dřeva WR silně odpuzuje vodu,
snižuje bobtnání a sesýchání dřeva a působí preventivně
proti rostlinným a zvířecím škůdcům dřeva jako plíseň,
modrání dřeva a napadení hmyzem. Ideální jako základní
nátěr pro barvy na bázi oleje, pro nutný konečný nátěr
jsou vhodné všechny venkovní Osmo nátěry na dřevo!
>> Počet nátěrů: Stačí jeden nátěr; konečný nátěr je nutný,
použijte jeden z Osmo nátěrů na ven
>> Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
>> Nanesené množství 160-200 ml/m2

Zpracovatelný pomocí:
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* Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a
informace o přípravku.

SEITE 21

SADA NA ÚDRŽBU ZAHRADNÍHO NÁBYTKU
Nová svěžest pro ušlechtilý zahradní nábytek – vhodný pro
teak a mnoho jiných druhů tvrdého dřeva !
>> Sada na údržbu dřeva ve vnějším prostředí.
>> Zvláště se doporučuje pro nábytek na zahradách a
terasách.
OBSAH SADY:
>> Odšeďovač dřeva - gel - k oživení
a čištění zešedlého dřeva
>> Speciální olej na tvrdé dřevo
sprej - chrání, udržuje a
zkrášluje zahradní nábytek a
terasy (olej odpuzující vodu a nečistoty)
>> Brusné rouno a kartáč (rejžák)

SPECIÁLNÍ OLEJ NA TVRDÉ DŘEVO
>> Bezbarvý, vodu a nečistoty odpuzující olej
>> Zvýrazňuje přírodní strukturu dřeva
>> Proniká hluboko do povrchu dřeva, reguluje vlhkost a snižuje bobtnání a smršťování
dřeva.
>> 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 25 m2.
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ČISTIČ DŘEVĚNÝCH TERAS
>> Vysoce účinný koncentrát, pro vnější
prostředí
>> Účinně odstraňuje nečistoty
>> Velikosti balení : 1 l, 5 l
>> 1 litr stačí na ca. 30-100 m2 , dle stupně
zašpinění

GARD CLEAN - ODSTAŇOVAČ
ZELENÉHO POVLAKU
>> Vysoce účinný koncentrát, k použití venku
>> Speciálně vyvinutým prostředkem Gard
Clean se účinně odstraní zelený povlak!
>> Velikosti balení : 1 l, 5 l
>> 1 litr stačí na cca 30-100 m2 podle napadení.

ODŠEĎOVAČ DŘEVA GEL
>> Pastovitý speciální čistící prostředek, k
použití venku
>> Vysoce účinné čištění a oživení
zešedlého dřeva
>> Velikosti balení : 0,5 l, 2,5 l s
kartáčem k čištění teras, 5 l a 10 l
>> 1 litr stačí na cca 10 m2 (podle zešednutí)
24

*Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a
informace o přípravku.

WPC & BPC ČISTIČ KOMPOZITNÍCH TERAS
>>
>>
>>
>>
>>

Vysoce účinný koncentrát, k použití venku
Spolehlivě čistí WPC & BPC povrchy
Velikosti balení : 1 l, 5 l
1 litr stačí na cca 10-50 m2 podle znečištění.
Fleky a skvrny z WPC teras se doporučují
odstranit pokud možno ihned po vytvoření
>> Základní čištění teras se doporučuje dle
stupně zašpinění jedenkrát až dvakrát ročně

* Vždy používat celoplošně! V každém případě je nejdříve třeba vyzkoušet snášenlivost s
podkladem!

ODSTRAŇOVAČ BARVY GEL
>> Pastovitý odstraňovač barev - gel,
k použití v exteriéru
>> Odstraňuje spolehlivě staré
terasové oleje a lazury
>> Balení: 0,5 l, 2,5 l včetně kartáče k čištění teras, 5 l a 10 l
>> 1 l postačí při jedné aplikaci pro ca. 5 m2, podle stavu nátěru

TIP PRO ZPRACOVÁNÍ
Pro optimální čištění Vašich kompozitních teras z WPC nebo BPC nabízí
OSMO terasový a podlahový čistící
stroj.
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ÚDRŽBA
NÁŘADÍ VENKU
BARVY AAOCHRANA

NÁŘADÍ A POMOCNÍCI K
OPTIMÁLNÍM VÝSLEDKŮM
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SADA K ODSTRAŇOVÁNÍ PRYSKYŘICE
Snadno a rychle odstraňuje skvrny od vyteklé
pryskyřice. ( smolníků )

ČISTIČ ŠTĚTCŮ A ŘEDIDLO
K čištění pracovního nářadí po nanesení Osmo nátěrů
na dřevo, olejových nebo nátěrových syntetických
barev. Jednoduše a rychle mít zase čistý štětec!

ŠTĚTEC PLOCHÝ
Vhodný pro zpracování veškerých nátěrů na bázi
oleje od Osmo.
Pro různé účely použití k dostání v šířkách 25, 50, 60
a 100 mm.

SADA K VÁLEČKOVÁNÍ A NATÍRÁNÍ
K manuálnímu zpracování všech Osmo nátěrů. Obsahuje vanu na barvu včetně otíracích žlábků, jednorázové
vyměnitelné vložky (3 kusy), váleček z mikrovlákna
(100 mm široký), zasouvací úchyt pro spojení s Osmo
Systémovou teleskopickou tyčí, plochý štětec (60 mm).

SET K NATÍRÁNÍ TERAS
Ideální při zpracování Terasových olejů. Obsahuje vanu na
barvu včetně otíracích žlábků, jednorázové vyměnitelné
vložky (3 kusy), kartáč k natírání teras s držákem (široký
150 mm) se systémem napojení na Osmo Systémovou
teleskopickou tyč a plochý štětec (25 mm).

KARTÁČ K NATÍRÁNÍ TERAS S DRŽÁKEM
Díky ergonomickému držadlu a se systémem spojení
s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí se hodí na
manuální zpracování Terasových olejů. K dostání v
šířce 150 mm.

SYSTÉMOVÁ TELESKOPICKÁ TYČ
Vysoce kvalitní hliníková Systémová teleskopická tyč
s měkkým držadlem SoftTouch a technologií spojení
Quick Connect. Nastavitelná v délce 120-200 cm.

KARTÁČ K ČIŠTĚNÍ TERAS S DRŽÁKEM
K dostání v šířce 150 mm se systémem napojení na
Osmo Systémovou teleskopickou tyč. Díky ergonomickému držadlu se hodí k manuálnímu čištění
hladkých i profilovaných terasových dílců.
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA TECHNICKY
MODIFIKOVANÉHO DŘEVA
Jako alternativu k tvrdým tropickým dřevinám je dnes stále
oblíbené takzvané technicky modifikované dřevo. Díky této
úpravě se změní nejen přírodní vlastnosti dřeva, ale i vlastnosti pro natírání.
Níže popisujeme nejdůležitější druhy technicky modifikovaného dřeva a osvětlujeme možnosti natírání pomocí Osmo
nátěrů na dřevo.
KEBONY
Díky impregnaci pomocí Furfuryl alkoholu, buňky ve dřevě
zesíťují a tím se výrazně sníží absorpce vlhkosti do dřeva.
Přesto se doporučuje ochrana pomocí impregnace,
protože dřevo ochráněné impregnační látkou je odolnější
vůči napadení černou plísní. Dřevo Kebony může být
ošetřeno kterýmkoli Osmo nátěrem pro použití do vnějších
prostor a to ihned po jeho zpracování resp. výrobě.
ACCOYA
Díky úpravě dřeva acetylénem je dřevo obecně trvanlivější,
rozměrově stálejší tzn. méně citlivé na rozměrové změny.
Při použití tohoto dřeva, které se vyrábí zejména z borovice
druhu Pinus Radiata je nutno zdůraznit, že i přes modifikaci
není toto dřevo chráněno před zamodráním, napadením
houbami a plísněmi a proto je provedení impregnace nutné,
protože dokáže výrazně tyto vlivy eliminovat. Zejména pak
při použití světlých odstínů lazurovacích barev. Poté lze
k ochraně tohoto dřeva použít kterýkoli Osmo nátěr pro
použití do vnějších prostor.
TRVANLIVÉ DŘEVO
U dřevin, které jsou uměle penetrované parafínem, existuje
riziko, že tento vosk bude za extrémních povětrnostních podmínek ze dřeva vytékat. (horké dny). Tento vosk má chránit
dřevo a tvořit jeho penetraci. Skrz tuto voskovou penetraci
nemohou však naše nátěry na bází olejů prostoupit do pórů
dřeva a zesíťovat. Z toho důvodu nemůžeme doporučit
dřevo penetrované parafínem ošetřovat Osmo nátěry.
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TEPELNĚ UPRAVENÉ DŘEVO
Tepelně upravené dřevo je náchylné na velmi brzké
zešednutí po vystavení povětrnostním podmínkám. Z
tohoto důvodu doporučujeme ošetřit toto dřevo během
prvních dvou týdnů po zpracování. Použití impregnace
není bezpodmínečně nutné. Toto dřevo může být ošetřeno
kterýmkoli Osmo nátěrem pro použití do vnějších prostor.
Kvůli dobré nasákavosti olejů může dojít ke větší spotřebě
nátěru než se uvádí.
TLAKOVĚ IMPREGNOVANÁ BOROVICE(ZELENÁ/ŠEDÁ)
Kvůli impregnačním solím je přilnutí nátěru ihned po zpracování omezené. Teprve po přibližně 6 měsících zvětrávání
v běžných venkovních podmínkách dojde k přirozenému
vyplavení nadbytečných solí obsažených ve dřevu.Teprve
poté bude dřevo připraveno k přijmutí ochranného nátěru.
Dodatečná impregnace již není potřeba. Po zvětrání dřeva
doporučujeme zešedlé dřevo odšedit pomocí našeho
Odšeďovače dřeva -Gel a poté nanést ošetřující nátěr. Na
tlakově impregnovanou borovici je možné použít jakýkoli
nátěr Osmo pro použití do vnějších prostor.
DRUHY DŘEVA BOHATÉ NA OBSAŽENÉ LÁTKY
Pamatujte, že první zvětrání povrchu znatelně zvyšuje
absorpci dřeva. Z tohoto důvodu se doporučuje vyčkat
před prvním ošetřujícím nátěrem dostatečně dlouho, i pro
technicky neupravené dřevo, obzvláště dřeviny bohaté na
obsažené látky. Více podrobností naleznete v příslušných
produkčních informačních listech.
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SELSKÁ BARVA A OCHRANNÁ OLEJOVÁ
LAZURA- MÍCHANÉ ODSTÍNY
186 barevných odstínů RAL a 1950 barevných odstínů NCS
Jako alternativa k obvyklým lakovaným nátěrům nabízí
Osmo nátěry na dřevo s otevřenými póry na bázi oleje ve
standarizovaných RAL a NCS - barevných odstínech jako
míchané barevné odstíny.
Veškeré odstíny Osmo Selské barvy jsou na přání a za
příplatek k dostání i s obsahem účinných biocidních látek
na ochranu nátěru proti napadení řasou a houbou.(ochrana
nátěru)
Osmo Selské barvy v míchaných odstínech se na objednávku
namíchají v závodě Osmo a jsou k dodání během 5 - 14 dnů.
Minimální objednací množství přitom činí jenom 1 x 2,5 litru
pro jeden barevný odstín.
Effekt, světelné a metalické odstíny nejsou k dostání.
U lazur prosvítá dřevěný
podklad. Vzhled barev
ného odstínu se bude
podle druhu dřeva opticky odlišovat od karty
barevných odstínů RAL
/ NCS.

Originál odstín RAL 8028

krycí
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transparentní

POROVNEJTE SI

JEDEN SYSTÉM, SJEDNOCENÉ VŠECHNY VÝHODY

NÁTĚROV Ý SYSTÉM NA BÁZI
OLEJE A VOSKU

V ÝHODY

>> Chrání dřevo zevnitř a z vnějšku
>> Nevytváří film
>> Vytvoří ochranný povrch s
otevřenými póry

>> Olej pronikne do dřeva a vosk
vytvoří ochranný voskový
povrch, který nechá dřevo
dýchat
>> Oživí dřevo
>> Snadná renovace i lokálně
>> Neodprýskává, nepraská a
neodlupuje se
>> Dobrá odolnost vůči tekutinám
>> Snadná údržba

OSTATNÍ SYSTÉMY V POROVNÁNÍ

TRADIČNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM
NA BÁZI OLEJE

NÁTĚROV Ý SYSTÉM NA BÁZI
L AKU A NA VODNÍ BÁZI

> Chrání dřevo zevnitř
> Nevytváří film
> Nevytvoří ochranný povrch

> Chrání dřevo z vnějšku
> Vytváří film
> Vytvoří silnou vrstvu

VÝHODY BÁZE OLEJE

VÝHODY BÁZE VODY

>
>
>
>

> Nátěr vytvoří na povrchu dřeva
film
> Dobrá odolnost vůči tekutinám
> Ochrana proti oděru
> Snadná údržba

Nátěr pronikne do dřeva
Oživí dřevo
Snadná renovace i částečná
Neodprýskává, nepraská a
neodlupuje se

NEVÝHODY BÁZE OLEJE

NEVÝHODY BÁZE VODY

> Špatná odolnost vůči tekutinám
> Náročná údržba

> Renovace je možná pouze po
obroušení
> Povrch nelze částečně renovovat
> Nátěr odprýskává, praská a
odlupuje se
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Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG
Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax
+49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de
info@osmo.de

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

99901220

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