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Vidiecka farba

Osmo Vidiecka farba je pololesklá krycia farba na drevo,
určená na použitie v exteriéri. Umožňuje drevu dýchať,
obmedzuje napúčanie a vysušovanie dreva. Uschnutý
náter je vysoko odolný voči poveternostným vplyvom a UV
žiareniu. Nepraská, neolupuje sa a netvorí šupinky.
Prekrýva prirodzenú farbu dreva, ale zanechá jeho
štruktúru. Aplikuje sa jednoducho, nie je nutný základný
náter. Je ľahko spracovateľný, v priebehu nanášania
nezasychá.
Suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny podľa
DIN 53 160. Náter je vhodný pre detské hračky EN 71.3.

Fyzikálne a technické parametre
Oblasti použitia
Ideálny na ochranu dreva vo vonkajšom prostredí,
drevené konštrukcie, na nové aj renovačné nátery, pre
ploty, zásteny, prístrešky, záhradné domčeky a pre
záhradný nábytok.

Obsiahnuté látky
Na báze prírodných rastlinných olejov, (60 – 65 % pevných
látok, slnečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej), oxidu
titaničitého (biely pigment), sikatív (sušiace činidlá)
a vodoodpudivé prísady. Dearomatizovaný lakový benzín
(bez obsahu benzénu).

Farebné odtiene
2101 biely
2320 smrekovo žltý
2204 slonová kosť
2205 slnečno žltý
2308 nordicky červený
2310 céder / červené drevo
2311 karmínovo červený
2404 jedľovo zelený
2501 labrador modrý
2506 kráľovsky modrý
2507 holubí modrý
2606 stredne hnedý
2607 tmavo hnedý
2703 čierno šedý
2704 kamenne šedý
2708 pieskovo šedý

2716 antracitovo šedý
2735 svetlo šedý
2742 cestne šedý

Fyzikálne vlastnosti
Špecifická hmotnosť: 1,00 – 1,35 g/cm3
Viskozita: 20 – 60 s DIN EN ISO 2431/4 mm
Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu
Bod vzplanutia: > 60 °C
Balenie: 0,75 l; 2,5 l; 25 l
Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 26 m2, v závislosti na
stave dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený
povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom v pokrytí.
Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt
(Kat.A/e) 400 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max.
400 g/l.
Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný
v suchu a dobre uzavretý. Pokiaľ zhustne mrazom,
skladujte ho 24 – 36 hod. pred použitím pri izbovej
teplote.

Aplikačné údaje
Príprava povrchu
Povrch dreva musí byť čistý a suchý (max. vlhkosť dreva
20 %). Staré nátery s otvorenými pórmi očistiť, alebo ľahko
prebrúsiť jemným brusným papierom. Prach starostlivo
odstrániť. Nové drevo natrieť pokiaľ možno zo všetkých
strán. Pokiaľ bude požadovaná vo vonkajších priestoroch
dodatočná ochrana proti hnilobe, modraniu dreva
a napadnutia hmyzom, na drevo pred tým naniesť pokiaľ
možno zo všetkých strán bezfarebný impregnačný náter
Osmo Impregnácia WR.
Pripravený povrch je ovplyvnený viacerými faktormi,
vrátane stavu dreva. Z tohto dôvodu doporučujeme
skúšobnú aplikáciu.

Spôsoby aplikácie
Osmo Biela krycia farba na drevo je pripravená na
použitie. Neriediť. Pred použitím dobre premiešať.
Naniesť Osmo plochým štetcom, v tenkej vrstve v smere
vlákien dreva a rovnomerne rozotrite. Nechajte schnúť cca
10 – 12 hodín, dobre vetrajte. Ak je to možné, naneste
farebný náter ešte pred zostavením drevenej konštrukcie
tak, aby bol náter všade. Po vysušení naneste druhú
vrstvu, rovnomerne v tenkej vrstve. Počas sušenia
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zabezpečte dobré vetranie. Pri rekonštrukčných prácach
zvyčajne stačí naniesť jeden náter na suchý a čistý povrch.

Čistenie pracovného náradia
Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

Doba schnutia
Cca 10 – 12 hodín (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych
teplotách a / alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje
doba schnutia. Pri sušení vetrajte.

Upozornenie
Osmo Vidiecka farba je dôveryhodná voľba už desaťročia.
K dispozícií je v RAL a NCS farebných odtieňoch. Na
vyžiadanie je k dispozícií s biocídnymi prísadami na
ochranu dreva.
Mnohé druhy dreva sú náchylné k prirodzenému vymývaniu vo vode rozpustných farebných zložiek dreva.

Bezpečnostné opatrenia
a likvidácia
Bezpečnostné opatrenia
Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc,
majte k dispozícií obal alebo etiketu výrobku. Používajte
len v dobre vetranom priestore.
POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú
týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).
Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám
triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných
údajov je k dispozícií na vyžiadanie.

Likvidácia
Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym
nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu
len obaly úplne vyprázdnené.

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.

RENOJAVA s.r.o.

Predajňa

Odborné informácie

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

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

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

www.renojava.sk

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

www.osmocolor.sk
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