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ZÁHRADNÁ A  FASÁDNA FARBA

Osmo Záhradná a fasádna farba je krycia farba na drevo, 
ktorá je odolná vonkajším poveternostným podmienkam 
a UV žiareniu. Je priedušná a odolná voči vode. Uschnutý 
náter je nezávadný pre ľudí, zvieratá a rastliny (odolný voči 
slinám a potu podľa DIN 53160, vhodný na detské hračky 
podľa EN 71.3).

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE
Oblasti použitia
Farba na akékoľvek drevo vo vonkajšom prostredí, na 
balkóny, drevené okenice, ploty, záhradné domčeky, 
nábytok, na prístrešky a pod.

Obsiahnuté látky

Na báze polymérnej disperzie, oxidu titaničitého (biely 
pigment), oxidov železa a organických pigmentov, aditív a 
konzervačných látok (MIT/BIT). Je riediteľná vodou. Na 
báze prírodných rastlinných olejov (slnečnicový olej, 
sójový olej, bodliakový olej) a voskov, parafínov, pigmen-
tov, bezolovnatých sikatív (sušidiel) a prídavných látok 
zaisťujúcich vodoodpudivosť. 

Farebné Odtiene

7103 signálna žltá, RAL 1003
7119 sivobéžová, RAL 7119
7262 čistá biela, RAL 9010
7283 jedľovozelená, RAL 6009
7500 dopravná biela, RAL 9016
7505 hlbokočierna, RAL 9005
7511 červenohnedá, RAL 3011
7519 Capri modrá, RAL 5019
7530 ohnivočervená, RAL 3000
7535 svetlosivá, RAL 7035
7542 dopravná sivá, RAL 7042
7629 mätovozelená, RAL 6029
7716 antracitovosivá, RAL 7016
7738 achátovosivá, RAL 7738
7817 čokoládovo hnedá, RAL 8017

Fyzikálne vlastnOsti

Viskozita: 30 – 40 s, (DIN 53211/4 mm), hustá kvapalina
Zápach: slabý, mierny, po vyschnutí je bez zápachu
pH hodnota: 7,5 – 8,5
Bod vzplanutia: neuvedený

Balenie: 0,75 l; 2,5 l
Výdatnosť: 1 l na cca 16 m2/ 1 náter, výdatnosť produktu 
závisí od charakteristiky ošetrovaného povrchu. Uvedená 
hodnota sa vzťahuje na hladké povrchy. Iné povrchy môžu 
viesť k rozdielom vo výdatnosti.
Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat./
podkat. A/d) 130 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC 
max. 130 g/l.
Skladovanie: 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný 
v suchu a dobre uzavretý. Nevystavujte pôsobeniu mrazu 
alebo teplotám vyšším ako 30 °C.

APLIKAČNÉ ÚDAJE
PríPrava POvrchu

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť pokrytý 
námrazou (minimálna teplota pre aplikáciu náteru je 
+5 °C, max. 18 % vlhkosť dreva). Ak sa vyžaduje ďalšia 
ochrana dreva proti zamodraniu, hnilobe alebo drevokaz-
nému hmyzu, ošetrite drevo najprv prípravkom Osmo WR 
impregnáciou.

* Výrobky s obsahom biocídov používajte bezpečne. Pred 
použitím vždy prečítajte označenie a informácie o výrobku.

Osmo Záhradná a fasádna farba je pripravená priamo na 
použitie, nerieďte. Pred použitím dobre premiešajte. Ak je 
to možné, aplikujte prvý náter zo všetkých strán ešte pred 
zmontovaním. staré zle priľnavé nátery je potrebné očistiť 
a obrúsiť. Pri brúsení používajte ochrannú masku proti 
prachu (všeobecné opatrenie).

sPôsOby aPlikácie

Prvý náter naneste v tenkej vrstve v smere vlákien dreva 
a dôkladne rozotrite pomocou Osmo plochého štetca alebo 
Osmo valčeka z mikrovlákna alebo náter nastriekajte. 
Ponechajte schnúť pri dobrom vetraní 3 – 4 hodiny. Potom 
zaschnutý povrch prebrúste a vykonajte druhý náter v 
tenkej vrstve. Pri renováciách spravidla postačí jeden náter.

Čistenie PracOvnéhO náradia

Vyčistite ihneď po použití pomocou vody a mydla.

dOba schnutia

Približne 3 – 5 hod. (pri bežných klimatických podmien-
kach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych 
teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia 
predlžuje. Zabezpečte dostatočné vetranie. 
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Bulharská 26
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Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny: 
Po – Pi: 8:00 – 16:30 
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk
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Upozornenie

Pri niektorých druhoch dreva, pokiaľ sú vystavené pove-
ternostným vplyvom, môže dochádzať k prirodzenému 
vymývaniu vo vode rozpustných pigmentových zložiek 
dreva. Tropické drevo a drevo s veľkým obsahom vymýva-
teľných látok (dub, agát, smrekovec atď.) nechajte najprv 
dôkladne zvetrať. Tým bude zabezpečené, že náter 
optimálne priľne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
A LIKVIDÁCIA

VAROVANIE

Výstražné Upozornenia 
Obsahuje: 1,2- benzizotiazol-3(2H)-ón, (BIT) a 2-metyl-2H-
izotiazol-3-ón (MIT) 

Bezpečnostné opatrenia

Uchovávajte mimo dosah detí. Používajte ochranné 
rukavice. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším 
použitím vyperte. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte 
veľkým množstvom vody. Pri podráždení pokožky, 
vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. Ak je potrebná 
lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu 
výrobku. Na požiadanie je k dispozícii bezpečnostný list. 

POZOR! Pri aplikácii nástrekom hrozí nebezpečenstvo 
vdýchnutia produktu do pľúcnych lalôčikov. Nevdychuj-
te pary alebo aerosóly.

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícií na vyžiadanie.

LikVidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym 
nariadením. Číslo dopadu je 08 01 12. Recyklovať sa môžu 
len obaly úplne vyprázdnené a vyčistené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú 
uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. 
Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia 
alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.


