PRÍRODNÉ NÁTERY
NA DREVO
FARBY A OCHRANA
VO VNÚTRI

OSMO
OSMO

DREVO VYDRŽÍ. 100 rokov rastie strom, aby drevo z neho
dosiahlo solídnu kvalitu. História našej firmy začala tiež
pred viac ako 100 rokmi a po celú dobu našej existencie
zbierame skúsenosti a učíme sa poznávať drevo. Našu
starostlivosť a odborné vedomosti využívame pri spracovaní dreva, ktoré považujeme za cenný prírodný materiál.
FARBA KTORÁ CHRÁNI. Iba jeden, drevu vyhovujúci náter
sa postará o to, aby jeho prírodná krása a trvanlivosť
nebola dlho narušená. Už pred viac ako 40 rokmi vyvinula
firma OSMO porézne, zdravotne nezávadné nátery na
báze prírodných olejov a voskov. Tým začala pre túto
firmu pionierska práca, ktorú však za posledné roky môže
plnohodnotne zhodnotiť.
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NAŠE SKÚSENOSTI

DREVO
STRETÁVA
FARBU
SPOJENIE. Vášeň k drevu a farbám vyústila vo vlastné
výskumné a vývojové oddelenie pre nátery na drevo a
nakoniec v založenie Osmo podniku na výrobu farieb.
Dodnes je Osmo jediný výrobca, ktorý kompletuje svoj
reťazec zušľachťovania výrobkov farbami a povrchmi z
vlastného vývoja a vlastnej produkcie.
Drevo a farba z jednej ruky, od dodávateľa na ktorého
kvalitu sa môžete spoľahnúť.
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OSMO

OSMO JE PRÍRODNÝ, LEBO
SKÚSENOSŤ PRINÁŠA MÚDROSŤ
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TRVALÉ
TRVALO KRÁSNE VĎAKA OLEJOM A VOSKOM
Drevo je organická látka. Jeho bunky môžu, podobne
ako bunky ľudskej kože, pohlcovať vlhkosť a opäť ju
odovzdávať. Drevo dýcha.
Aby táto schopnosť zostala zachovaná, vyvinuli sme
nátery na drevo, ktoré sú perfektne prispôsobené
zvláštnym vlastnostiam dreva. Osmo nátery na drevo sú
založené na prírodných olejoch a voskoch. Olej prenikne do dreva a chráni ho zvnútra. Vosk vytvorí elastický,
porézny povrch a chráni drevo zvonku. Drevo zostane
trvalo pekné a elastické.
PRÍRODNÉ: ZDRAVÉ BÝ VANIE
Dobré pre človeka a dobré pre drevo: slnečnicový olej,
sójový olej, ľanový olej a olej z bodliaka sú základom
našich náterov na drevo. Naše prírodné vosky sú povolené v potravinárskej oblasti, pigmenty sú vyčistené a
bez škodlivých ťažkých kovov alebo znečistenia. Dobrú
roztierateľnosť náteru zaistí odaromatizovaný benzín (dearomatizovaný - neobsahuje benzén), „Eko rozpúšťadlá“
napr. pomarančové oleje, ktoré spôsobujú alergie, nie sú
pri náteroch OSMO potrebné.
V ÝDATNE: SPRÁVNA VOĽBA
Osmo nátery na drevo majú neobvykle vysoký podiel farebných pigmentov a oleja. Tým sú výdatnejšie a výborne
kryjú už s prvým alebo druhým náterom, bez základného
náteru. Výsledok: s jednou plechovkou Osmo náteru na
drevo natriete asi dvakrát toľko štvorcových metrov ako
s bežnými farbami. Na prácu pritom stačia namiesto 12
hodin iba 4 hodiny, a to sa tiež počíta.
RÝCHLO: BEZ OBRUSOVANIA
Zabudnite na časovo náročné obrusovanie. Osmo nátery
na drevo možno kedykoľvek úplne ľahko renovovať. K
tomu účelu nemusíte znovu natierať celú plochu. Pár
ťahov štetcom na opravovanom mieste a máte hotovo.
Osmo nátery na drevo – sami cítíte ten rozdiel.
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FARBY A OCHRANA VO VNÚTRI

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PROTIŠMYKOVÝ:
Špeciálny výrobok k úprave drevených
podláh a drevených schodov, pri ktorých
sa vyžaduje zvýšená bezpečnosť pred
pošmyknutím.
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TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL
Špeciálne prispôsobený dreveným podlahám – povrch s
jednoduchou údržbou a pre zdravé bývanie!
> Bezfarebný, k použitiu vo vnútri
> Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky,
vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy;
tiež vhodný na plochy nábytku a lepené drevo
> Tvrdý voskový olej Original zvyšuje farebnú intenzitu prírodného vzhľadu povrchu dreva, je odolný voči zošľapaniu,
odpudzuje vodu a nečistoty, je trvalo zaťažiteľný a mimoriadne odolný
> Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery,
v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený
povrch – bez obrusovania !
> Veľkosti balení : 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l
> 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m2

Spracovateľný pomocou :

3011 Bezfarebný lesklý

3032 Bezfarebný hodvábny polomat

3065 Bezfarebný mat Plus (polomat)

3062 Bezfarebný mat

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PROTIŠMYKOVÝ /
PROTIŠMYKOVÝ EXTRA

3088 Bezfarebný polomatný

3089 Bezfarebný polomatný
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FARBY A OCHRANA VO VNÚTRI

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT NATURAL
Špeciálne prispôsobený svetlým, tuzemským dreveným
podlahám a nábytku, kde je požadované zachovanie
prírodnej svetlej optiky dreva bez vyvolania tzv. mokrého
efektu!
> Transparentný, hodvábno polomatný, k použitiu vo vnútri
> Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky,
vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy;
tiež vhodný na plochy nábytku a lepené drevo
> Tvrdý voskový olej Efekt Natural zachová prírodný svetlý
vzhľad povrchu dreva.
> Počet náterov: Podlahy maximálne 1x úprava Tvrdým voskovým olejom Efekt Natural. 2.náter je potrebné spraviť jedným
z bezfarebných Osmo Tvrdých voskových olejov.
> Veľkosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
> 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 30 m2

Spracovateľný pomocou :

3041 Natural
na dube
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Vhodný len pre svetlé, tuzemské druhy dreva

3240 Biely transparentný

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ RAPID
Osvedčený Tvrdý voskový olej v rýchloschnúcej variante
– 2 nátery zrealizované v 1 deň!
> Bezfarebný, k použitiu vo vnútri
> Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky,
vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy
> Tvrdý voskový olej Rapid zvyšuje farebnú intenzitu prírodného vzhľadu povrchu dreva, je odolný voči zošľapaniu,
odpudzuje vodu a nečistoty, je trvalo zaťažiteľný a mimoriadne odolný.
> Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery,
v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený
povrch – bez obrusovania !
> Veľkosti balení: : 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l
> 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m2

Spracovateľný pomocou :

3240 Biely transparentný

3232 Bezfarebný polomat

3262 Bezfarebný
- mat
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FARBY A OCHRANA VO VNÚTRI

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EXPRES
Rýchloschnúci Tvrdý voskový olej pre profesionálnych
spracovateľov - je vhodný aj na tvrdé dreviny obsahujúce
veľké množstvo vlastných obsiahnutých látok!
> Bezfarebný, na použitie vo vnútri
> Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubovky, jednopásové dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy
> Tvrdý voskový olej Expres zosilňuje farebnú intenzitu prírodného
vzhľadu povrchu dreva, je odolný voči zošľapaniu, odpudzuje
vodu a nečistoty, je trvalo zaťažiteľný a mimoriadne odolný.
> Počet náterov: u dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v
prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch
- bez obrusovania!
> V kombinácii s tužidlom 6632 docielite ešte kratšie doby
schnutia
> Veľkosti balenia: 0,75 l; 2,50 l; 10 l; 25 l
> 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m².

Spracovateľný pomocou :

3332 Bezfarebný
- polomat
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3362 Bezfarebný
- mat

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 2K PURE
Osvedčený Tvrdý voskový olej v dvojkomponentnom
prevedení, bez obsahu rozpúšťadiel a vody!
> Bezfarebný, hodvábne polomatný, k použitiu vo vnútri
> Obzvlášť sa odporúča pre parketové a drevené podlahy,
napr. masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové
podlahy
> Tvrdý voskový olej 2K PURE je špeciálne vyvinutý pre profesionálnych podlahárov s aplikáciou iba strojovo. Veľmi rýchlo
schne, je porézny, odpudzuje vodu a nečistoty, je trvalo
zaťažiteľný a mimoriadne odolný. Je vhodný i na tropické
dreviny.
> Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery,
v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený
povrch – bez obrusovania !
> Veľkosti balení : 1 l
> 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 40 - 50 m²

Spracovateľný pomocou :

6125 Bezfarebný
na smreku
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FARBY A OCHRANA VO VNÚTRI

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ FAREBNÝ
Osvedčený Tvrdý voskový olej vo farebných variantách –
pre individuálne farebné drevené podlahy!
> Transparentný, polomatný, k použitiu vo vnútri
> Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky,
vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy;
vhodný tiež na plochy nábytku a lepené drevo.
> Tvrdý voskový olej Farebný vytvorí farebne transparentné
zafarbenie povrchu dreva vo vybranom odtieni .
> Počet náterov: U dreva na nábytok bez povrchovej úpravy
max. 2 nátery. Podlahy maximálne 1x úprava Tvrdým voskovým olejom Farebným. 2.náter je treba spraviť jedným z
bezfarebných Osmo Tvrdých voskových olejov.
> Veľkosti balení: 0,75 l, 2,5 l, 10l, 25 l
> 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 30 m²

Spracovateľný pomocou :
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3040 Transparentne
biely na dube

3067 Svetlo šedá
na dube

3071 Medový
na dube

3073 Hnedá zem
na dube

3074 Grafit
na dube

3075 Čierna
na dube

3072 Jantarový
na dube

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT
STRIEBORNÝ/ZLATÝ
Špeciálne prispôsobený tmavým druhom dreva alebo
na drevo, ktoré sa najskôr natrie tmavým pigmentovým
základom – pre efektné stvárnenie povrchu!
> Transparentný, hodvábne polomatný, k použitiu vo vnútri
> Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky,
vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy;
vhodný tiež na plochy nábytku a lepené drevo
> Tvrdý voskový olej Efekt Strieborná / Zlatá vytvorí trblietavé
decentne lesklé efekty na povrchu dreva.
> Počet náterov: Podlahy maximálne 1x úprava Tvrdým voskovým olejom Efekt Striebro / Zlato. 2.náter je potrebné spraviť
jedným z bezfarebných Osmo Tvrdých voskových olejov.
> Veľkosti balení : 0,75 l, 2,5 l
> 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 30 m²

Spracovateľný pomocou :

3091 Strieborná
na parenom dube

3092 Zlatá
na parenom dube

Optimálne pre tmavé druhy dreva ako dub parený alebo wenge a tiež na tmavo
zafarbené povrchy dreva.
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FARBY A OCHRANA VO VNÚTRI

Pre obzvlášť rýchle schnutie:
Osmo prísady – tužidlo!
(6631 pre Osmo Olejové moridlo, 6632
pre Osmo Tvrdý voskový olej Expres)
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OLEJOVÉ MORIDLO
Špeciálne pre profesionálne farebné tónovanie drevených
podláh – dobre spracovateľné, bez vytvárania viditeľných
prechodov po zaschnutí.
> Transparentný alebo intenzívny farebný odtieň získate
odlišným spôsobom aplikácie, k použitiu vo vnútri
> Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky,
vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB; vhodný tiež na
plochy nábytku a lepené drevo.
> Olejové moridlo umožňuje individuálne farebné stvárnenie
povrchu dreva, difúzne otvorený mikroporézny povrch
necháva drevo dýchať.
> Počet náterov: Pre požiadavku transparentného odtieňa
naneste 1 náter štetcom alebo stierkou a rozleštite bielym
padom. Pre intenzívny odtieň naneste 2 nátery olejového
moridla rovnakým spôsobom . Pre dlhodobú ochranu farebných pigmentov je nutný konečný náter jedným z bezfarebných Tvrdých voskových olejov.
> Veľkosti balení: 1 l, 2,5 l
> 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 - 48 m² podľa zvolenej
optiky transparentný alebo intenzívny

Spracovateľný pomocou :

3501 Biela
transparentná /
intenzívna

3512 Strieborno šedá
transparentná /
intenzívna

3514 Grafit
transparentná /
intenzívna

3516 Jatoba
transparentná /
intenzívna

3518 Svetlo šedá
transparentná /
intenzívna

3519 Natural
transparentná /
intenzívna

3541 Havana
transparentná /
intenzívna

3543 Koňak
transparentná /
intenzívna

3564 Tabak
transparentná /
intenzívna

3590 Čierna
transparentná /
intenzívna
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FARBY A OCHRANA VO VNÚTRI

Nezávadné pre
človeka, zvieratá a rastliny
po uschnutí náteru

ša

sli

kú

na

mi

Vys
n

é

po

dľ

aD

IN E

N 71.

3 , s t á l o f a re b n ý p o k o n

ta k t

es

po

to

m

a

ZVOĽTE VŽDY ODTIEŇ ZODPOVEDAJÚCI
PRÍRODNÉMU ODTIEŇU DREVA ALEBO
O NIEČO TMAVŠÍ!
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DEKORAČNÝ VOSK TRANSPARENTNÉ
ODTIENE
Transparentné a intenzívne sfarbené prevedenie všestranný talent pre drevo vo vnútorných priestoroch!
> Transparentný alebo intenzívny, polomatný alebo matný,
k použitiu vo vnútri
> Obzvlášť sa odporúča na nábytok a detské hračky,
podlahy*, steny, stropy, dvere, lišty, trámy a lepené drevo.
> Dekoračný vosk vytvorí povrch odpudzujúci vodu
a nečistoty - je odolný pri stieraní na vlhko a rovnako je
odolný voči škvrnám.
> Počet náterov: Pre transparentný povrch jeden náter,
pre intenzívne sfarbený povrch naneste dva nátery.
> Veľkosti balení : 0,125 l, 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 25 l
> 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m²

Spracovateľný pomocou :

3101 Bezfarebný
na smreku

3102 Buk ľahko
parený na smreku

3103 Dub svetlý
na smreku

3111 Biely
na smreku

3118 Šedý granit
na smreku

3119 Hodvábne šedý
na smreku

3123 Zlatý javor
na smreku

3136 Breza
na smreku

3137 Čerešňa
na smreku

3138 Mahagon
na smreku

3143 Koňak
na smreku

3161 Ebenové drevo
na smreku

3164 Dub
na smreku

3166 Orech
na smreku

3168 Dub antický
na smreku

* U podláh sa doporučuje konečný náter Tvrdým voskovým olejom
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Nezávadné pre
človeka, zvieratá a rastliny
po uschnutí náteru
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INTENZÍVNE FAREBNÉ ODTIENE
PRE ZVLÁŠTNE AKCENTY!
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DEKORAČNÝ VOSK, INTENZÍVNE
ODTIENE
> Pigmentový ( farebný ) základný náter pre drevené podlahy
spravte iba jedným náterom. Po vyschnutí urobte konečný
náter jedným z bezfarebných Tvrdých voskových olejov
Original.
> Všetky dekoračné vosky môžeme vzájomne miešať alebo
sa dajú zmiešať s bezfarebným Tvrdým voskovým olejom
Original.
> Použite priamo alebo ako podklad pre kreatívne farebné
odtiene. Nápady na miešanie nájdete od strany 32.

Spracovateľný pomocou :

1 náter = transparentný povrch

2 nátery = intenzívny
povrch

3104 Červená
na smreku

3105 Žltá
na smreku

3125 Modrá
na smreku

3131 Zelená
na smreku

3132 Šedo béžová
na smreku

3169 Čierna
na smreku

3172 Hodváb
na smreku

3181 Kremeň
na smreku

3186 Biely mat
na smreku

3188 Sneh
na smreku

Intenzívne odtiene nie sú v ponuke vo všetkých veľkostiach balení.
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RÝCHLOSCHNÚCI

VOSK DO VNÚTORNÝCH
PRIESTOROV
Náter ideálny pre ochranu a dekoratívne zušľachtenie
dreva v interiéri hlavne na obklady stien a stropov!
> Transparentný alebo krycí, hodvábne matný, k použitiu vo
vnútri
> Obzvlášť sa odporúča na nábytok a detské hračky, steny,
stropy, dvere, lišty, trámy a lepené drevo.
> Vosk do vnútorných priestorov je nenáchylny k zašpineniu,
odpudzuje vodu, je odolný voči oderu a vytvorí povrch
príjemný na dotyk.
> Rýchloschnúci náter – 2 nátery v 1 deň
> Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery,
v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený
povrch – bez obrusovania !
> Veľkosti balení : 0,75 l, 2,5 l
> 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 16 m²

Spracovateľný pomocou :

7393 Biely transparentný
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7394 Biely krycí
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UVIWAX® – UV OCHRANA
Hodvábne matný náter na drevo s UV ochranou pre oblasť
vnútorných priestorov.
> Bezfarebný alebo transparentný, polomatný, k použitiu vo
vnútri
> Obzvlášť sa odporúča ako samostatný náter na steny a
obloženie z dreva, rovnako ako na skrine alebo dvere vo
vnútorných priestoroch
> UVIWAX® – UV Ochrana redukuje prírodné zafarbenie
dreva ( žltnutie ) a dreviny zostávajú vplyvom UV ochrany
dlho svetlé
> Počet náterov : u dreva bez povrchovej úpravy dva nátery,
v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený
povrch – bez obrusovania !
> Veľkosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
> 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 16 m²

Spracovateľný pomocou :

7200 Bezfarebný polomat

7266 Biely smrek
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Foto: © Treppenmeister

DEKORAČNÝ VOSK K APLIKÁCII STRIEKANÍM
Vysoko kvalitný náter s kombináciou oleja a vosku – vyvinutý špeciálne pre profesionálnych užívateľov!
> Bezfarebný alebo pigmentovaný, rôzne stupne lesku, k
použitiu vo vnútri
> Obzvlášť sa odporúča na schody, nábytok a pracovné
dosky.
> Vosk k aplikácii striekaním je nenáchylný k zašpineniu,
odpudzuje vodu a je odolný proti oderu, s povrchom
príjemným na dotyk.
> Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery,
v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter.
> Veľkosti balení : 2,5 l, 10l
> 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m²

Spracovateľný pomocou :
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3009 Bezfarebný polomat
protišmykový R9

3084 Bezfarebný mat

3012 Biely krycí

3066 Biely transparentný

3085 Bezfarebný hodvábny polomat

3086 Bezfarebný lesklý

ČISTÝ VOSK
Náter na tropické drevo bohaté na obsiahnuté látky –
vhodný pre všetky techniky spracovania ako natieranie,
stieranie, zmáčanie a nástrek!
> Bezfarebný, polomatný, k použitiu vo vnútri
> Obzvlášť sa odporúča pre drevo bohaté na obsiahnuté látky
ako merbau, wenge, jatoba atď.
> Čistý vosk prenikne zvlášť hlboko do dreva a zachová jeho
prírodný charakter. Povrch odpudzuje vodu a zostáva porézny.
> Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery,
v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený
povrch – bez obrusovania !
> Veľkosti balení : 0,75l, 2,5 l, 25 l
> 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m²

Spracovateľný pomocou :

1101 Bezfarebný
napr. na merbau
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TOP OLEJ
Náter s kombináciou oleja a vosku - špeciálne vyvinutý
k úprave povrchu nábytku a pracovných (kuchynských)
dosiek z dreva!
> Bezfarebný alebo transparentný, hodvábne matný,
k použitiu vo vnútri
> Obzvlášť sa odporúča pre plochy nábytku a pracovné
(kuchynské) dosky z dreva
> TopOlej urobí povrch dreva odolným voči škvrnám a
chemikáliám používaným v domácnosti.
> Produkt je odolný voči slinám a potu, je certifikovaný
pre styk s potravinami. Vhodný aj na detské hračky.
> Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery,
v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený
povrch – bez obrusovania!
> Veľkosti balení : 0,5 l
> 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m²

Spracovateľný pomocou :
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3028 Bezfarebný hodvábny polomat

3058 Bezfarebný mat

3061 Agát

3068 Natural

ODPUDZUJE
VODU

OCHRANA DREVA
Vosková impregnácia bez obsahu biocidov – špeciálne
vhodná k použitiu vo vlhkých priestoroch!
> Bezfarebná, k použitiu vo vnútri i vonku
> Vo vnútornych priestoroch sa zvlášť odporúča do vlhkých
priestorov ako sú kúpelne, vo vonkajších priestoroch sa
zvlášť odporúča na pieskoviská a detské preliezačky vrátane
detského vybavenia
> Ochrana dreva silne odpudzuje vodu a je bez organických
biocidov
> Počet náterov: stačí jeden náter, behom jedného týždňa by
sa mal urobiť konečný náter produktom zo sortimentu Osmo
> Veľkosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
> 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 8,4 m²

Spracovateľný pomocou :

4006 Bezfarebný
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ÚDRŽBA
FARBY A A
OCHRANA
PRÍSLUŠENSTVO
VO VNÚTRI

PRE VAŠE DREVO LEN TO NAJLEPŠIE
Ďalšie informácie k naším produktom nájdete v
špecializovanom obchode vo Vašom regióne, v našej
brožúre „Optimálna ochrana drevených podláh“ a na
internete na www.osmocolor.sk
ÚDRŽBOVÝ OLEJ
S údržbovým olejom sa opäť oživí nelesklé a matné
podlahy. Včasným použitím sa dá zabrániť časovo
náročnému obrusovaniu a renovačným náterom.

VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTIACI PROSTRIEDOK
Bezfarebná alebo biela transparentná. K oživeniu
zašlých podláh. Čistí a regeneruje zároveň, zásobuje
drevo prírodnými tvrdými voskami.

INTENZÍVNY ČISTIČ
Vysoko účinný ľahko alkalický špeciálny čistič pre
odstraňovanie nečistôt . Ideálny pre intenzívne čistenie
olejovaných a voskovaných drevených povrchov pred
vlastným následným ošetrením náterovými hmotami
OSMO. Bez brúsenia.
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SPRAY-MOP
U tohto inovatívneho čistiaceho systému sa čistiaci
prostriedok (Sprej – Fix) cez doplňovaciu kartuš v tyči
strieka priamo na drevenú podlahu. Mop z aktívnych
vlákien k stieraniu na vlhko sa dá prať.

ČISTIACI SET NA PODLAHY
K údržbe drevených, syntetických, kamenných a
dlaždicových podláh. Obsahuje hlavu mopu s konektorom pre Osmo Systémovú teleskopickú tyč, mop na
prach, mop z mikrovlákien a utierku z aktívnych vlákien.

SADA NA ÚDRŽBU PODLÁH
Sada na údržbu podláh obsahuje 1 litrový Wisch-Fix,
0,4 litrovú Voskovou údržbu a čistiaci sprej, 3 utierky
k nanášaniu prostriedkov a jeden podrobný návod na
údržbu Vašej drevenej podlahy.

WISCH-FIX PRAVIDELNÉ ČISTENIE NA VLHK
Koncentrát na čistenie a údržbu pre pravidelnú
údržbu na vlhko. Špeciálne vyvinutý pre drevené
podlahy s úpravou povrchu Osmo-Tvrdými voskovými
olejmi.

ČISTIČ SPREJ
Bezfarebný. Ideálne riešenie - sprej pre každodenné
čistenie a údržbu, špeciálne vyvinutý pro olejované a
voskované drevené povrchy.

ČISTIČ ŠTETCOV A RIEDIDLO
K čisteniu pracovného náradia po nanesení
Osmo náterov na drevo, olejových alebo náterových
syntetických farieb. Ľahko a rýchlo čistí štetce.

PASTA NA DREVO
Perfektná k opravám malých trhlin a špár v dreve.
Jednotlivo v ponuke vo farbe biela, buk, smrek,
mahagon a dub.
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ÚDRŽBA
PRÍSLUŠENSTVO
FARBY A AOCHRANA
VO VNÚTRI

TMEL NA ŠPÁRY - ROZTOK
K vyplneniu malých špár (< 2 mm) a drobného
poškodenia (napr. otvory po vrutoch) , na masívne
drevené a parketové podlahy. Univerzálne použiteľný na
všetky druhy dreva.

EASY PADY
Špeciálne pady k čisteniu a údržbe olejovaných a voskovaných drevených podláh. Vhodné tiež k rovnomernému
naneseniu Osmo Dekoračnych voskov.

EASY CLEAN
Vlhké utierky k rýchlemu čisteniu rúk, ktoré bez problémov odstránia z Vaších rúk olej a vosk rovnako ako
bitumen, decht, atrament, lepidlo atď. Nie je potrebná
voda na oplachovanie.

ŠTETEC PLOCHÝ
Ponúkame v šírkach 25, 50, 60 a 100 mm. Vhodný pre
spracovanie akýchkoľvek náterov na báze oleja od
Osmo.

SADA K VALČEKOVANIU A NATIERANIU
Vhodná pre všetky Osmo náterové systémy k úprave
napr. palubiek, stien z dreva. Obsahuje : Vaňa na farbu
vrátane stieracích žliabkov, jednorázové vložky (3 ks),
valček z mikrovlákien (100 mm široký), zasúvací úchyt,
plochý štetec (60 mm).
SADA NA PODLAHY S VALČEKOM
K manuálnemu spracovanie Tvrdých voskových olejov.
Obsahuje vaňu na farbu vrátane žliabkov na otieranie,
vymeniteľné vložky do vane (3 kusy), valček z mikrovlákna (250 mm široký), zasúvaci úchyt pre spojenie s Osmo
Systémovú teleskopickou tyčou.

KARTÁČ K NATIERANIU PODLÁH
Dostupné v šírke 150, 220 a 400 mm. Vďaka ergonomickému držadlu vhodný k manuálnemu spracovaniu
Tvrdých voskových olejov a dekoračných voskov.
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TELESKOPICKÁ TYČ
Vysoko kvalitná hliníková teleskopická tyč s mäkkým
držadlom SoftTouch. Nastaviteľná v dĺžka 110-220 cm.

DRŽADLO NA PAD S KĹBOM
K manuálnemu nanášaniu pigmentovaných Osmo
náterov na drevo alebo k intenzívnemu čisteniu rohov a
hrán u podlahových plôch. Pre spojenie s Osmo Systémovú teleskopickou tyčou.

RUČNÝ DRŽIAK NA PAD
V spojení so superpadom je ideálny na ručné padovanie
farebných pigmentových Osmo náterov na drevo. S
Osmo nanášacím rúnom na olejové farby získate opticky
vyladené farebné povrchy.

FLOORXCENTER
Pre užívateľov ľahko ovládateľný jednokotúčový stroj k
čisteniu, oživeniu, údržbe a farbeniu (pigmentovaniu)
podláh s úpravou povrchu olejom. Ideálny pre väčšie
plochy a k strojovej údržbe Vašej drevenej podlahy.

STROJ K ČISTENIU TERÁS A PODLÁH Z DREVA
K čisteniu do hĺbky drevených podláh vo vnútorných
priestoroch, ale tiež k intenzívnemu dôkladnému čisteniu
a odšeďovaniu drevených terás vonku. Uvoľní a pohltí
nečistoty v jednom čistom pracovnom kroku. Informujte
sa odborného predajcu vo Vašom okolí !
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BUĎTE KREATÍVNY - JEDNODUCHO SI SAMI VYTVORTE MIEŠANÉ
ODTIENE!
32

DEKORAČNÝ VOSK - MIEŠANÉ ODTIENE

Dekoračný vosk 3111 biely / 1x natreté

Dekoračný vosk 3188 / 2x natreté

3111 : 3138 | 10 : 1

3188 : 3169 | 10 : 1

3111 : 3138 | 3 : 1

3188 : 3169 | 3 : 1

3111 : 3138 | 1 : 1

3188 : 3169 | 1 : 1

3111 : 3138 | 1 : 3

3188 : 3169 | 1 : 3

3111 : 3138 | 1 : 10

3188 : 3169 | 1 : 10

Dekoračný vosk 3138 mahagon

Dekoračný vosk 3169 čierny

Tip: Poznamenajte si zmiešavací pomer, aby ste mohli dodatočne, v
prípade renovácie natrieť čo najpresnejšie farebný odtieň.
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POROVNAŤ KVALITU SA
VYPLATÍ!
34

POROVNAJTE SI

OSTATNÉ SYSTÉMY V POROVNANÍ

NÁTEROVÝ SYSTÉM NA BÁZE
OLEJA A VOSKU
> Chráni drevo zvnútra a z
vonku
> Nevytvára film
> Vytvorí ochranný povrch s
otvorenými pórmi

VÝHODY
> Náter prenikne do dreva a
zároveň vytvorí na povrchu
ochranný film z vosku
> Oživí drevo
> Jednoduchá renovácia i
lokálna
> Nešupinatie, nepraská a
neodlupuje sa
> Dobrá odolnosť voči
tekutinám
> Jednoduchá údržba

JEDEN SYSTÉM, ZJEDNOTENÉ VŠETKY VÝHODY

NÁTEROVÝ SYSTÉM NA BÁZE

NÁTEROVÝ SYSTÉM NA BÁZE

OLEJA A VOSKU
>> Chráni drevo zvnútra
>> Nevytvára film
>> Nevytvorí ochranný povrch

LAKU A NA VODNEJ BÁZE
>> Chráni drevo z vonku
>> Vytvára film
>> Vytvorí silnú vrstvu

VÝHODY BÁZY OLEJA

V ÝHODY BÁZY VODY

>> Náter prenikne do dreva
>> Oživí drevo
>> Jednoduchá renovácia i
lokálna
>> Nešupinatie, nepraská a
neodlupuje sa

>> Náter vytvorí na povrchu dreva
film
>> Dobrá odolnosť voči tekutinám
>> Ochrana proti oderu
>> Jednoduchá údržba

NEVÝHODY BÁZY OLEJA

NEVÝHODY BÁZY VODY

>> Zlá odolnosť voči tekutinám
>> Náročná údržba

>> Renovácia je možná len po
obrúsení
>> Povrch sa nedá čiastočne
renovovať
>> Náter šupinatie, praská a
odlupuje sa
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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

Prvý distribútor v Slovenskej republike

RENOJAVA, s.r.o.
ul. Bulharská 26
080 01 Prešov
Tel./ Fax.: +421 – 51 – 772 17 89
Mobil: +421 – 905 – 651 297, +421 – 915 – 957 199
E-mail: renojava@renojava.sk, www.renojava.sk

99901248

V prípade otázok Vám radi pomôžeme:

© 2017 SK 1.0 Technické zmeny a dodacie podmienky vyhradené. Údaje
o rozmeroch, cenách a obrázky bez záruky. I cez rozsiahlu kontrolu obsahu
tohto katalógu nemôžeme úplne vylúčiť tlačové chyby. Farebnosť je nezáväzná. V záujme inovácie výrobkov si vyhradzujeme zmeny.

