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FARBY A OCHRANA VO VNÚTRI

 

1NÁTER

OBLASTI POUŽITIA

Osmo Dekoračný vosk na aplikáciu striekaním je 
ideálny pre všetky odporúčané drevá vo vnútri, pri 
ktorých je potrebné trvalo odolný povrch s jednodu-
chou údržbou, napr. schody, nábytok, dosky stolov, 
kuchynské pracovné dosky, hračky, parkety, podlahy 
atď. Je zvlášť vhodný pre použitie vo vlhkých priesto-
roch ako kúpeľňa a kuchyňa.

VÝHODY

 > extrémne vysoká odolnosť, je odolný voči zošliapaniu,
 > aplikácia – striekacie pištole s nádobkou, vysokot-

lakové striekacie pištole AIRLESS/AIRMIX alebo 
nízkotlakové striekacie pištole HVLP,

 > jednoduché spracovanie,
 > rýchloschnúci,
 > vhodný aj do vlhkých priestorov,
 > rezistentný káve, vínu a cole.

NÁRADIE

Vyskúšané podľa DIN EN 71.3, stálofarebný po kontakte s potom a sl
in

am
i

Nezávadné pre 
človeka, zvieratá a rastliny

po uschnutí náteru

PARAMETRE PRE STRIEKANIE

Striekacie pištole s nádobkou:  
striekací tlak 3 – 3,5 bar, tryska 1,3 – 2 mm

Airless/Airmix: 
Tlak materiálu 80 – 120 bar 
Tlak vzduchu 1 – 2,5 bar 
Tryska 0,28 – 0,38 mm

V závislosti od spôsobu práce obsluhy, stavu zariadenia a druhu a tvaru  
ošetrovanej plochy je nutné pred aplikáciou parametre primerane  
prispôsobiť.

HVLP nízkotlakové striekacie pištole: 
Vzhľadom k veľkému množstvu druhov týchto zariadení nie je možné stanoviť 
žiadne orientačné hodnoty nastavenia.

DOBA SCHNUTIA

Suché tak, že nelepí prach: 
Po cca 2 – 3 hodinách pri normálnej teplote (cca 23 °C/relatívna vlhkosť 
vzduchu 50 %); 1 hodina pri 50 °C v sušiacej komore s cirkulujúcim 
vzduchom

Brúsiteľné: 
Po cca 6 – 8 hodinách pri normálnej teplote (cca 23 °C/relatívna vlhkosť 
vzduchu 50 %); 2 – 3 hodiny pri 50 °C v sušiacej komore s cirkulujúcim 
vzduchom

Pochôdzne / zaťažiteľné: 
Po cca 12 – 16 hodinách pri normálnej teplote (cca 23 ° C / relatívna 
vlhkosť vzduchu 50%); 6 – 8 hodín pri 50 °C v sušiacej komore s cirkulu-
júcim vzduchom

Zabezpečte dobré vetranie. Pri nízkych teplotách alebo vysokej relatívnej 
vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

MANUÁLNE SPRACOVANIE

Hotový povrch za 1 deň, 2 nátery

1. Prvý nástrek: Pomocou striekacej pištole s nádobkou, vysokotlakovej 
striekacej pištole AIRLESS/AIRMIX alebo nízkotlakovej striekacej 
pištole HVLP (možno tiež aplikovať štetcom alebo handričkou.) 
Nanášané množstvo závisí od druhu dreva a jeho obrúsenia,  
cca 35 – 40 g/m². 

2. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.

3. Obrúste brúsnym papierom so zrnitosťou min. P220

4. Druhý nástrek: Pomocou striekacej pištole s nádobkou, vysokotlakovej 
striekacej pištole AIRLESS/AIRMIX alebo nízkotlakovej striekacej pišto-
le HVLP. Nanášané množstvo závisí od povrchu cca 35 – 40 g/m².

5. Nechajte schnúť pri dostatočnom vetraní.

Upozornenie: Pri požiadavke na protišmykovú triedu R9 použite na to 
určený výrobok a hodnoty protišmykovosti docielite dvakrát sa opaku-
júcou 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“.

24 m2 / 1 l

DEKORAČNÝ VOSK NA  
APLIKÁCIU STRIEKANÍM

Odtieň 
číslo

Balenie 
liter

Výrobok  
č.

Ba-
lené 
po

 2,50 151  01  000 2

 10,00 151  01  004 1

 25,00 151  01  006 1

 2,50 151  01  015 2

 10,00 151  01  019 1

 2,50 151  01  010 2

 10,00 151  01  014 1

 2,50 151  00  900 2

 10,00 151  00  904 1

 25,00 151  00  910 1

 2,50 151  00  905 2

 10,00 151  00  909 1

 25,00 151  00  915 1

 2,50 101  00  521 2

 10,00 101  00  522 1

 25,00 151  01  075 1

 2,50 151  01  027 2

 10,00 151  01  031 1

 2,50 151  01  084 2

 10,00 151  01  086 1

 

3009  Bezfarebný - polomat 
protišmykový R9

3012  Biely krycí

3066  Biely - transparentný

3084  Bezfarebný - mat

3085  Bezfarebný - hodvábny 
polomat

3086  Bezfarebný - lesklý

3010  Natural

3013  Čierny krycí

NOVINKA

NOVINKA
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1NÁTER

OBLASTI POUŽITIA

Osmo Olejové moridlo je ideálne ako farebný základný 
náter pre odporúčané dreviny na drevené podlahy 
ako masívne podlahové palubovky, vidiecke dosky, 
parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a tiež na 
nábytkové plochy.

NÁRADIE

24–48 m2 / 1 l

OLEJOVÉ MORIDLO

Vyskúšané podľa DIN EN 71.3, stálofarebný po kontakte s potom a sl
in

am
i

Nezávadné pre 
človeka, zvieratá a rastliny

po uschnutí náteru

NOVINKA 
0,50 L

FARBY A OCHRANA VO VNÚTRI

MANUÁLNE SPRACOVANIE

Hotový povrch za 2 – 3 dni, 2 – 3 nátery

(1. až 2. náter Olejovým moridlom, 2. až 3. náter bezfarebným Tvrdým 
voskovým olejom)

Transparentné farebné odtiene:

1. Osmo podlahovým štetcom na natieranie podláh, Osmo valečkom 
z mikrovlákien alebo Osmo stierkou naneste vo veľmi tenkej vrstve v 
smere vlákien dreva na čisté a suché drevo.

2. Prípadné stopy po štetci je možné zahladiť behom 30 minút po 
nanesení.

3. Bielym padom rovnomerne vmasírujte.

4. Schnutie cca 12 hodín (pri teplote cca 23 °C a relatívnej vlhkosti vz-
duchu cca 50 %). Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti 
vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré 
vetranie.

Intenzívne farebné odtiene:

5. Naneste prvý náter, podmienky viď. bod 1 – 4.

6. Druhý náter, rovnako naneste veľmi tenko, podmienky viď. bod 1.

7. Bielym padom rovnomerne vmasírujte. 

8. Schnutie cca 12 hodín. Podmienky viď. bod 4.

9. Po kroku č. 4 alebo č. 8 naneste konečný náter bezfarebným Osmo 
Tvrdým voskovým olejom a nechajte ho uschnúť. 

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 č. 3040 alebo Natural č. 3041.

VÝHODY

 > atraktívny výber odtieňov, transparent-
né alebo intenzívne tónovanie,

 > umožňuje aplikáciu stierkou, valčekom 
a štetcom,

 > ľahko spracovateľné,
 > na báze prírodných rastlinných olejov.

Upozornenie: Výdatnosť jednotlivých produktov je priamo závislá na stave a druhu príslušného dreva. Všetky údaje sa vzťahujú na hladký a hobľovaný/obrúsený povrch. Pri iných povrchoch, ako napr. 
kartáčovaný, štruktúrovaný alebo vrúbkovaný povrch môže byť stupeň výdatnosti odlišný. Podľa druhu dreva a jeho spracovania (napr. brúsenie) môžu byť dosiahnuté rôzne výsledky, preto sa odporúča 
vykonať skúšobný náter. Vždy je potrebné vyhodnotiť pred aplikáciou vhodnosť použiteľnosti vybranej dreviny na daný účel.

Odtieň 
číslo

Balenie 
liter

Výrobok  
č.

Ba-
lené 
po

 0,50 151  00  805 6

 1,00 151  00  807 4

 2,50 151  00  809 2

 0,50 151  00  813 6

 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 6

 1,00 151  00  842 4

 2,50 151  00  844 2

 0,50 151  00  848 6

 1,00 151  00  847 4

 2,50 151  00  849 2

 0,50 151  00  838 6

 1,00 151  00  837 4

 2,50 151  00  839 2

 0,50 151  00  828 6

 1,00 151  00  827 4

 2,50 151  00  829 2

 0,50 151  00  831 6

 1,00 151  00  832 4

 2,50 151  00  834 2

 0,50 151  00  803 6

 1,00 151  00  802 4

 2,50 151  00  804 2

 

3501  Biela

3512  Strieborno šedá

3514  Grafit

3516  Jatoba

3518  Svetlo šedá

3519  Natural

3541  Havana

3543  Koňak

3564  Tabak

3590  Čierna
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NÁRADIE

Vyskúšané podľa DIN EN 71.3, stálofarebný po kontakte s potom a sl
in

am
i

Nezávadné pre 
človeka, zvieratá a rastliny

po uschnutí náteru

FARBY A OCHRANA VO VNÚTRI

 

1NÁTER

30 m2 / 1 l

Vyskúšané podľa DIN EN 71.3, stálofarebný po kontakte s potom a sl
in

am
i

Nezávadné pre 
človeka, zvieratá a rastliny

po uschnutí náteru

OBLASTI POUŽITIA

Osmo Tvrdý voskový olej Efekt Strieborný/Zlatý je 
optimálny pre dekoratívne zušľachtenie tmavých 
drevených podláh (dub dymový, orech atď.) alebo dre-
vených podláh opatrených tmavým základným náterom, 
ako masívne podlahové palubovky, vidiecke dosky, 
parketové podlahy a tiež pre tmavé plochy nábytku.

MANUÁLNE SPRACOVANIE

Hotový povrch za 2 – 3 dni, 2 – 3 nátery

(1. Tvrdý voskový olej Efekt Strieborný/Zlatý, 2. bezfarebný Tvrdý voskový olej)

1. Prvý náter na surové, brúsené drevo, cca 30 ml/m² 
Pri svetlých drevinách: aby bol u svetlých drevín požadovaný efekt 
viditeľný, je potrebné drevo najskôr natrieť tmavým odtieňom napr. 
Dekoračným voskom čiernym, aby sme získali tmavý základ a ten je 
potrebné nechať 24 hodín schnúť.

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

3. Schnutie 24 hodín; pri normálnej teplote cca 23 °C; relatívnej vlhkosti 
vzduchu cca 50 %. Pri nižších teplotách alebo vyššej relatívnej vlhkosti 
vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Je nutné zabezpečiť dobré 
vetranie.

4. Ak je potrebné, dá sa suchý náter vyhladiť medzi nátermi jemným brús-
nym papierom (veľkosť zrna 400) alebo brúsnou žinkou.

5. Druhý náter cca 35 ml/ m² niektorým z Tvrdých voskových olejov 
bezfarebných.

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

VÝHODY

 > pre tmavé dreviny alebo drevo, ktoré sa najskôr 
natrie tmavým pigmentovým základom,

 > hodí sa k modernému štýlu bývania,
 > s pravými metalickými pigmentami,
 > odolný voči potu a slinám, aj pre detské hračky 

celkom zdravotne nezávadný,
 > rezistentný káve, pivu a cole.

NÁRADIE

TVRDÝ VOSKOVÝ  
OLEJ EFEKT

Odtieň 
číslo

Balenie 
liter

Výrobok  
č.

Ba-
lené 
po

 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

 

3091  Strieborná

3092  Zlatá

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ –  
OPRAVNÁ A ÚDRŽBOVÁ PASTA

Odtieň 
číslo

Balenie 
gram

Výrobok  
č.

Ba-
lené 
po

  75 103  00  323 12

MANUÁLNE SPRACOVANIE 

Hotový povrch za 1 deň, 2 – 3 nátery

1. Prvý náter na očistený povrch

2. Náter s handričkou bez „žmolkov“. „Chyby v nátere“ 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 vlh-
kosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

4. Náter prípadne 2 – 3 krát opakovať, ev. mezi jednotlivými nátermi 
vyhladiť veľmi jemným brúsnym papierom.

OBLASŤ POUŽITIA

Osmo Tvrdý voskový olej – opravná a údržbová pasta 
je ideálna na drevo vo vnútorných priestoroch ako 
napr. nábytkové plochy a pracovné dosky z masívne-
ho alebo lepeného dreva (napr. kuchynské pracovné 
dosky, písacie stoly, police atď.) Tiež je vhodná na 
všetky drevené podlahy, OSB a korkové podlahy ako 
aj na schody. 

VÝHODY

 > lokálne použiteľný, pripravený v pastovitej forme,
 > vodoodpudivý a vysoko trvanlivý,
 > odolný voči oteru a zaťažiteľný,
 > odolný voči slinám a potu, vhodný na detské 

hračky,
 > mikroporézny, povrch podporujúci zdravé bývanie,
 > odolný voči vínu, pivu, cole .

 

3080  Bezfarebný

NOVINKA 
0,375 L
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NÁRADIE

ÚDRŽBOVÁ SADA  
NA SCHODY

Produkt
Výrobok  

č.

Ba-
lené 
po

Údržbová sada na schody 129  00  066 1

VÝHODY

 > jeden set pre všetky prípady – kompletné vybave-
nie na počiatočnú údržbu a oživenie.

OBSAH SADY

 > Wisch-Fix čistiaci a údržbový koncentrát 250 ml,
 > Údržbový olej 200 ml,
 > nanášacie handričky 2 ks,
 > vyhladzovací brúsny pad,
 > 1 pár ochranných rukavíc,
 > návod na údržbu.

Prosím dbajte na pokyny na použitie jednotlivých výrobkov.

OBLASTI POUŽITIA

Osmo Údržbový set na schody je ideálny na čistenie 
a oživenie, ako aj na údržbu bez prebrusovania scho-
diskových plôch z dreva, ktoré sú ochránené Tvrdým 
voskovým olejom.

TOP OLEJ ÚDRŽBOVÁ SADA

Produkt
Výrobok  

č.

Ba-
lené 
po

Top Olej Údržbová sada 129  00  054 1

VÝHODY

 > jeden set pre všetky prípady – kompletné  
vybavenie pre prvé ošetrenie, údržbu a oživenie.

OBSAH SADY 

 > Top Olej 3058 0,5 l,
 > Čistič sprej 0,5 l,
 > ručný držiak na pad,
 > nanášacie rúno na olejové farby,
 > brúsne rúno a návod na údržbu.

Prosím dbajte na pokyny na použitie jednotlivých výrobkov.

NÁRADIEOBLASŤ POUŽITIA

Osmo Top Olej Údržbová sada je ideálna na ochranu 
nábytkových plôch a kuchynských pracovných dosiek 
z masívu alebo lepeného dreva (napr. pracovné dosky, 
písacie stoly, regály atď.) Tiež je vhodná na korkové a 
OSB povrchy.

Upozornenie: Výdatnosť jednotlivých produktov je priamo závislá na stave a druhu príslušného dreva. Všetky údaje sa vzťahujú na hladký a hobľovaný/obrúsený povrch. Pri iných povrchoch, ako napr. 
kartáčovaný, štruktúrovaný alebo vrúbkovaný povrch môže byť stupeň výdatnosti odlišný. Podľa druhu dreva a jeho spracovania (napr. brúsenie) môžu byť dosiahnuté rôzne výsledky, preto sa odporúča 
vykonať skúšobný náter. Vždy je potrebné vyhodnotiť pred aplikáciou vhodnosť použiteľnosti vybranej dreviny na daný účel.
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FARBY A OCHRANA VONKU

 

1NÁTER

10– 20 m2 / 1 l

ODŠEĎOVAČ  
DREVA GÉL

NÁRADIE

 

1NÁTER

16 m2 / 1 l

Vyskúšané podľa DIN EN 71.3, stálofarebný po kontakte s potom a sl
in

am
i

Nezávadné pre 
človeka, zvieratá a rastliny

po uschnutí náteru

OLEJOVÁ LAZÚRA  
BEZFAREBNÁ

Odtieň 
číslo

Balenie 
liter

Výrobok  
č.

Ba-
lené 
po

 0,75 116  00  001 4

 2,50 116  00  002 2

 25,00 116  00  003 1

VÝHODY

 > pre použitie vonku,
 > mnohostranne využiteľný,
 > mimoriadne odpudzuje vodu a neobsahuje žiadne 

organické biocídne látky,
 > ľahko spracovateľný,
 > prispôsobený vlastnostiam dreva a priedušný,
 > odolný voči potu a slinám, vhodný i na detské 

hračky – zdravotne nezávadný.

MANUÁLNE SPRACOVANIE

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

1. Prvý náter tenko na surové (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, Jednora-
zovou lazúrou HS Plus 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.

OBLASTI POUŽITIA

Osmo Olejová lazúra bezfarebná je mnohostranne 
využiteľná na ošetrenie drevených plôch v exteriéri.

Osmo Olejová lazúra bezfarebná je veľmi vhodná ako 
napúšťací náter na mäkké typy drevín, predovšet-
kým na drevo jemne rezané alebo zdrsnené, na už 
zošednuté a zvetrané drevo, aby sa vyrovnala jeho 
nasiakavosť a tým sa povrch egalizoval.

 

000  Bezfarebný - hodvábny 
polomat

VÝHODY

 > starému zošednutému drevu 
pomôže získať charakter čerst-
vého dreva. Opäť zviditeľní teplý 
prírodný odtieň dreva, 

 > bez zápachu a biologicky 
odbúrateľný.

MANUÁLNE SPRACOVANIE

Hotový povrch za 1 deň

1. Silnejšie znečistenia okefujte.

2. Povrch navlhčite vodou.

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

4. Po dobe pôsobenia min. 20 minút, vydrhnite tvrdou kefou alebo kefou 
na násade a veľkým množstvom vody. Možno pretrieť po cca 48 ho-
dinách (pri teplote cca 23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu cca 50 %). 
Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia 
predlžuje.

5. Následne povrch chráňte Osmo náterom na drevo, na použitie vonku.

Upozornenie: Kovy a zliatiny a tiež citlivé rastliny chráňte pred piamym 
kontaktom. (napr. úžitkové a okrasné rastliny predom zakryte maliarskou 
fóliou).

OBLASTI POUŽITIA

Osmo Odšeďovač dreva gél sa ob-
zvlášť odporúča na drevené terasy, 
drevené fasády, záhradný nábytok a 
podobné plochy.

NOVINKA 
5 L, 10 L

OPÄŤ V 

PONUKE

Produkt
Balenie 

liter
Výrobok  

č.

Ba-
lené 
po

Odšeďovač dreva gél  0,50 139  00  115 6

Odšeďovač dreva gél + kartáč  2,50 139  00  129 1

Odšeďovač dreva gél
 5,00 139  00  128 1

 10,00 139  00  117 1
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Produkt
Výrobok  

č.

Ba-
lené 
po

Držadlo na pad s kĺbom na 
nasadenie 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 farby  
120 x 250 mm

140  00  272 15

FARBY A OCHRANA VONKU

PRÍSLUŠENSTVO

DRŽADLO NA PAD S  
KĹBOM NA NASADENIE  
TELESKOPICKEJ TYČE

NANÁŠACIA SADA NA  
OLEJOVÉ FARBY

Produkt
Výrobok  

č.

Ba-
lené 
po

Nanášacia sada na olejové 
farby 140  00  273 4

OBSAH SADY

 > 1 ručný držiak na pad 85 x 135 mm, vrátane suchého zipsu,
 > 2 nanášacie rúna na olejové farby 95 x 155 mm,
 > nanášacia vaňa vrátane odkvapkávacej mriežky 22 x 20 cm,
 > 3 vymeniteľné vložky do nanášacej vane.

NOVINKA

 

1NÁTER

ca. 5  m2 / 1 l

VÝHODY

 > zaistí rovnomerne vyčistený 
povrch,

 > ideálny na odstránenie 
starých olejovaných náterov 
čiastočne zvetraných dre-
vených terás.

MANUÁLNE SPRACOVANIE

Hotový povrch za 1 deň

1. Silné znečistenie vykefujte.

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

3. Nechajte pôsobiť asi 30 minút. Plochu udžujte počas pôsobenia vlhkú 
(napr. rozprašovacou hadicou).

4. Na záver vydrhnite povrch pomocou veľkého množstva vody a drhnite 
v smere vlákien dreva. Minimálne 48 hod. nechajte schnúť. Pri nižších 
teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Po vyschnutí posúďte stav povrchu a ak je to potrebné, opakujte čistiaci 
proces ešte raz.

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.

OBLASŤ POUŽITIA

Osmo Odstraňovač farby gél od-
straňuje staré terasové oleje a lazúry 
z drevených terás a záhradného 
nábytku. Ideálny na odstraňovanie 
čiastočne zvetraných olejovaných 
plôch na drevených terasách, pre 
dosiahnutie jednotnej plochy zbave-
nej pôvodných olejovaných náterov.

Upozornenie: Oblasti, ktoré nie sú odolné voči alkáliám ako napr. citlivé 
rastliny, pórovité podklady (napr. svetlý vymývaný betón, omietky atď.), 
hliník, zinok alebo lakované plochy, dôkladne vopred zakryte. Prúd vody 
nastavte tak, aby nedopatrením nedošlo ku kontaktu (z dôvodu striekania 
vodou) mezi gélom a spomínanými neodolnými oblasťami (ev. hliník, zinok 
alebo lakované plochy hneď očistite). Používajte ochranné rukavice a 
ochranné okuliare.

Zle umyté zvyšky výrobku Odstraňovač farby gél môžu po uschnutí a 
prilipnutí na povrchu dreva negatívne ovplyvňovat následné nátery. Preto 
dbajte na to, aby bol po práci s týmto výrobkom povrch dreva celoplošne 
dobre obmytý.

ODSTRAŇOVAČ FARBY GÉL

Produkt
Balenie 

liter
Výrobok  

č.

Ba-
lené 
po

Odstraňovač farby Gél  0,50 139  00  142 6

Odstraňovač farby Gél + kartáč  2,50 139  00  143 1

Odstraňovač farby Gél
 5,00 139  00  144 1

 10,00 139  00  145 1

Upozornenie: Výdatnosť jednotlivých produktov je priamo závislá na stave a druhu príslušného dreva. Všetky údaje sa vzťahujú na hladký a hobľovaný/obrúsený povrch. Pri iných povrchoch, ako napr. 
kartáčovaný, štruktúrovaný alebo vrúbkovaný povrch môže byť stupeň výdatnosti odlišný. Podľa druhu dreva a jeho spracovania (napr. brúsenie) môžu byť dosiahnuté rôzne výsledky, preto sa odporúča 
vykonať skúšobný náter. Vždy je potrebné vyhodnotiť pred aplikáciou vhodnosť použiteľnosti vybranej dreviny na daný účel.
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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 

Váš regionálny predajca:Prvý distribútor v Slovenskej republike: 

RENOJAVA, s. r. o.
Bulharská 26
080 01 Prešov
Tel.: +421-51-772 25 09
Mobil: +421 – 905 651 297
+421– 915 957 199
e–mail: renojava@renojava.sk; objednavka@renojava.sk 
www.renojava.sk; www.osmocolor.sk

NAŠE KATALÓGY

>  ZÁHRADY 
Terasy 
Pohľadové zábrany  
Záhradné domčeky

>  FASÁDY 
Systémy fasád z masívneho dreva  
Fasádne profily 
Fasádne drevo

>  FARBY 
Farby na drevo pre vnútorné a vonkajšie 
použitie 
Ochrana a údržba

>  PODLAHA 
Kreatívne dosky  
Masívne podlahové palubky

>  DREVO VO VNÚTRI 
Profily z masívneho dreva na 
steny a stropy

>  LIŠTY 
Funkčné lišty, stavebnicové a 
stavebné lišty, podlahové 
lišty, konštrukčné hranoly 
KVH

>  LEPENÉ DREVO 
Pracovné dosky  
Schodiskové stupne  
Nábytkové dvere  
Konštrukčné drevo


