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užívateľovi možnosť jednoduchej údrž-

by povrchu. V  prípade mechanického 

poškodenia sa dá miesto ľahko lokálne 

zrenovovať. 

UVIWAX® – UV Protection
Trendom dnešnej doby je zdravé, bez-

pečné a  estetické bývanie. Ak chcete 

zachovať prírodného ducha vášho in-

teriéru, použite náter, ktorý chráni dre-

vo pred pôsobením škodlivého UV žia-

renia. Je špeciálne určený na zachovanie 

svetlých odtieňov dreva s  elimináciou 

žltnutia náteru, ktoré UV žiarenie spôso-

buje. OSMO UVIWAX® – UV Protection 

je vosková povrchová úprava dreva pre 

použitie v interiéri na obklad stien, stro-

pov, na skrine a dvere. Prirodzené žltnu-

tie dreva je výrazne znížené a  pôvodný 

odtieň dreva sa zachová dlhšie. OSMO 

UVIWAX® – UV Protection je vode od-

pudivý a  oderu odolný náter, ktorý vy-

tvára na dotyk príjemný povrch. Náter 

nepraská, neolupuje sa. Suchý povrch je 

bezpečný pre ľudí a  rastliny podľa DIN 

53160* a vhodný pre detské hračky podľa 

EN 71.3**. Ponúka sa v dvoch odtieňoch 

– bezfarebný a biely smrek transparent-

ný. Výdatnosť je až 16 m² z 1 l (pri jenom 

nátere). Pre prípadnú renováciu zvyčajne 

postačuje jeden náter. OSMO UVIWAX® 

– UV Protection používajte samostatne, 

nekombinujte ho s  ostatnými povrcho-

vými úpravami.

Veríme, že pohľad a  dotyk prírody vo 

vašom interiéri vám bude odmenou po 

namáhavom dni, či spoločníkom v prí-

jemných chvíľach s blízkymi.

Text: RENOJAVA
Foto: OSMO

Keď nátery 
dreva nežltnú…

Nemecká spoločnosť OSMO Holz und Color GmbH & Co.KG so 

sídlom vo Warendorfe je popredným výrobcom náterov na drevo pre 

vonkajšie a vnútorné použitie na báze olejov a voskov. Na slovenskom 

trhu už 19 rokov úspešne predáva výrobky tejto značky prešovská 

spoločnosť RENOJAVA s.r.o. 

O
SMO náterový systém je zlo-

žený z  prírodných olejov, vos-

kov a  ďalších neškodných prí-

sad, ktoré prenikajú hlboko do dreva. 

Je to prírodný, zdravotne neškodný ná-

ter, ktorý šetrí životné prostredie. Pou-

žité pigmenty sú schválené aj na použí-

vanie v  potravinárskom sektore. Oleje 

zachovávajú hodnotu prírodného dre-

va, vypĺňajú jeho póry a chránia drevo 

pred stálou vlhkosťou, ktorá ho poško-

dzuje. Drevo ostáva s  otvorenými pór-

mi a môže naďalej bez poškodenia pohl-

covať a odovzdávať vlhkosť – môže dý-

chať. Klimatizuje miestnosť a vďaka svo-

jim antistatickým vlastnostiam sa hodí 

pre alergikov. Aplikácia je veľmi jedno-

duchá. Bez penetrácie, často bez me-

dzibrúsenia. Tenký nános materiálu je 

dostatočný a zvyšuje výdatnosť. Vysokú 

kryciu silu dosahuje vďaka vysokému 

podielu pevných častíc. Pri aplikácii nie 

sú viditeľné stopy po štetci vďaka dlhšej 

dobe zasychania povrchu s otvorenými 

pórmi. Aj veľké plochy je možné spraco-

vať bez viditeľných okrajov pri nadväzu-

júcich plochách. 

OSMO nátery preniknú do dreva a záro-

veň vytvoria na povrchu ochranný fi lm 

z  vosku, ktorý netvorí šupiny, nepraská 

a neodlupuje sa. Poskytujú dobrú odol-

nosť voči tekutinám, čo následne dáva 

*- nemecká norma                  **- európska norma
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myslíme na zajtrajšokekológia
efektivita 

Distribútor OSMO 
na Slovensku:
RENOJAVA s.r.o. 
Jána Pavla II. 1A 
Prešov 
www.renojava.sk
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