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Hravě ztvárněno s Osmo plánovačem: Vyvinuli jsme pro 

Vás speciální, interaktivní plánovací program pro všechny 

produkty Osmo! 

www.osmocolor.eu

ÚVOD

NA DŘEVO UVNITŘ NA DŘEVO VENKU

VŠECHNO PŘEHLEDNĚ
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PŘÍRODNÍ SUROVINY
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PŘÍRODNÍ: ZDRAVÉ BYDLENÍ

Dobré pro člověka a dobré pro dřevo: slunečnicový olej, sójový 

olej, lněný olej a olej z bodláku jsou základem našich nátěrů 

na dřevo. Naše přírodní vosky jsou povoleny v potravinářské 

oblasti, pigmenty jsou vyčištěny a bez škodlivých těžkých kovů 

nebo znečištění. Dobrou roztíratelnost nátěru zajistí odaroma-

tizovaný benzín (dearomatizovaný–neobsahuje benzen), „Eko 

rozpouštědla“ např. pomerančové oleje, která způsobují alergie, 

nejsou u nátěrů OSMO třeba. 

VYDATNĚ: OPRAVDU ŠETŘIT

Osmo nátěry na dřevo mají nezvykle vysoký podíl barevných 

pigmentů a oleje. Tím jsou vydatnější a výborně kryjí již s prvním 

nebo druhým nátěrem, zcela bez základního nátěru. Výsledek: 

s jednou plechovkou Osmo nátěru na dřevo natřete asi dva-

krát tolik čtverečních metrů jako s obvyklými barvami. Na práci 

přitom stačí místo 12 hodin jenom 4 hodiny, a to se také počítá. 

RYCHLÉ: BEZ OBRUŠOVÁNÍ

Zapomeňte na časově náročné obrušování. Osmo nátěry na 

dřevo lze kdykoli zcela snadno renovovat. K tomu účelu ne-

musíte znovu natírat celou plochu. Pár tahů štětcem na opra-

vovaném místě a máte hotovo. Přesvědčte se: jednou Osmo, 

navždy Osmo. 

TRVALE HEZKÉ DÍKY OLEJŮM A VOSKŮM

Dřevo je organická látka. Jeho buňky mohou, podobně jako 

buňky lidské kůže, pohlcovat vlhkost a opět ji odevzdávat. Dřevo 

dýchá. 

Aby tato schopnost zůstala zachována, vyvinuli jsme nátěry na 

dřevo, které jsou perfektně přizpůsobeny zvláštním vlastnostem 

dřeva. Osmo nátěry na dřevo jsou založeny na přírodních olejích 

a voscích. Olej pronikne do dřeva a chrání ho zevnitř. Vosk vytvoří 

elastický, prodyšný povrch a chrání dřevo z vnějšku. Dřevo 

zůstane trvale hezké a elastické. 

Laky v našem sortimentu nenajdete. Protože laky uzavírají póry 

a mají sklon k praskání a odlupování. Voda dřevo zdrsňuje. Pouze 

oleje a vosky dávají dřevu to, co potřebuje.

DŘEVO A BARVA Z JEDNÉ RUKY

Profi tujte z naší zkušenosti. Historie naší fi rmy začala před více 

než 100 lety–nejdříve jako pilařský závod. Již v roce 1960 se 

rozčilovali tehdejší šéfové nad praskajícími a odlupujícími se laky. 

Jejich ctižádost, vyvinout lepší nátěr, vyústila ve vlastní výzkumné 

a vývojové oddělení pro nátěry na dřevo a nakonec v založení 

Osmo závodu na výrobu barev. Mezitím se stalo Osmo jedním 

z vedoucích závodů vyrábějících produkty ze dřeva pro oblast 

bydlení a zahrad. Jako jediný výrobce kompletuje Osmo svůj 

řetězec zušlechťování výrobků barvami a povrchy z vlastního 

vývoje a vlastní produkce.

Osmo nátěry na dřevo – sami cítíte ten rozdíl.

OSMO, NEBOŤ ZKUŠENOST PŘINÁŠÍ MOUDROST
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Original

Tvrdý voskový olej

Přírodní ochrana 

podlah

(strana 10)

Rapid

Tvrdý voskový olej 

2 nátěry v jeden den

(strana 11)

Barevný

Tvrdý voskový olej 

Pro barevné podlahy

(strana 12–13

Čistý vosk 

Bezbarvý nátěr 

na tropické dřevo

(strana 14)

 

Ochrana dřeva 

Bezbarvá vosková 

impregnace 

k použití uvnitř

(strana 15)

Dekorační vosk 

transparentní 

Barevná lazura 

na dřevo uvnitř

(strana 18–19)

Creativ

Dekorační vosk Creativ 

Transparentní & krycí 

na dřevo uvnitř

(strana 20–21)

TopOlej 

Přírodní ochrana 

povrchu nábytku

(strana 16–17)

Wisch–Fix 

K čištění povrchů dře-

va stíráním na vlhko

(strana 23)

Vosková údržba a čistící 

prostředek/ sprej 

K oživení a čištění 

povrchů dřeva

(strana 23)

Opti–sada

Optimalizovaná údržba 

podlahy

(strana 22)

PŘEHLEDNÉ ZOBRAZENÍ VÝROBKŮ

BARVY A OCHRANA UVNITŘ

PODLAHY

NÁBYTEK, STĚNA & STROP

PROSTŘEDKY NA ÚDRŽBU
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Terasové oleje

Barevné lazury

ochrana & údržba pro zahradní náby-

tek a dřevěné plochy 

(strana 34–35)

Terasové oleje 

Barevné lazury, ochrana & údržba 

pro zahradní nábytek a dřevěné 

plochy 

(strana 34–35)

Terasový olej s protiskluzovým 

efektem 

Bezbarvý čirý, protiskluzový ko-

nečný nátěr pro terasové dřevo

(strana 35)

Speciální olej na 

tvrdé dřevo 

Bezbarvý, čirý, 

ochrana pro zahrad-

ní nábytek a terasy 

(strana 39)

Sada na údržbu 

zahradního nábytku 

K odšeďování a následné-

mu naolejování zahradní-

ho nábytku 

(strana 39)

Odšeďovač dřeva

Oživení & čištění zešedlého dřeva 

(strana 38)

Gard Clean* 

Odstraňovač zeleného 

povlaku

(strana 41)

Impregnace dřeva* 

Impregnace na ochranu 

před hmyzem, napade-

ním houbou a mod-

ráním

(strana 40)

UV ochranný 

olej 

Bezbarvý čirý 

s UV ochranou 

(strana 26–27)

Ochranná olejová 

lazura na dřevo 

Barevná lazura 

s ochrannými účin-

nými látkami 

(strana 30–33)

Jednorázová 

lazura 

Barevná lazura se 

zvláště vysokým 

podílem oleje

(strana 28–29)

Selská barva 

Krycí barevný nátěr

(strana 36–37)

UV ochranný olej

Bezbarvý, čirý 

s UV ochranou 

(strana 26–27

Ochranná olejová lazura 

na dřevo 

Barevná lazura s ochranný-

mi účinnými látkami 

(strana 30–33)

BARVY A OCHRANA VENKU 

Impregnace dřeva* 

Impregnace na 

ochranu před hmyzem, 

napadením houbou 

a modráním

(strana 40)

UV ochranný 

olej 

Bezbarvý s UV 

ochrannou

(strana 26–27)

Ochranná olejová 

lazura na dřevo 

Barevná lazura 

s ochrannými 

účinnými látkami 

(strana 30–33)

Jednorázová 

lazura 

Barevná lazura se 

zvláště vysokým 

podílem oleje

(strana 28–29)

Selská barva 

Krycí barevný 

nátěr

(strana 36–37)

Krycí barva na 

dřevo

Bílá barva na 

okna a dveře

(strana 37)

* Používat bezpečně z hlediska biocidů. Před použitím vždy přečíst označení a informaci o výrobku.

FASÁDY, ZAHRADNÍ DOMKY

POHLEDOVÉ ZÁBRANY, PLOTY

TERASY

ZAHRADNÍ NÁBYTEK

ÚDRŽBA
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DŘEVO MUSÍ MÍT 

MOŽNOST DÝCHAT

BARVY A OCHRANA UVNITŘ
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TRADIČNÍ NÁTĚROVÝ 

SYSTÉM NA BÁZI OLEJE

LAKY A NÁTĚROVÝ 

SYSTÉM NA BÁZI VODY NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI 

OLEJE A VOSKU

 > chrání dřevo zevnitř

 > nevytváří fi lm

 > netvoří žádné ochranné 

povrchy

 > chrání dřevo z vnějšku

 > vytváří fi lm

 > vytvoří silnou vrstvu

Kvůli nízké odolnosti vůči kapalinám mohou 

rychle vzniknout nepěkné skvrny od vody.

K renovaci podlahy musí být lakovaný povrch 

nejdříve obroušen.

Dokonalý povrch, snadná renovace, dobrá 

odolnost proti kapalinám

JEDEN PRODUKT, 

VŠECHNY VÝHODY 

JSOU SJEDNOCENÉ 

NEVÝHODY 

BÁZE OLEJE

 > špatná odolnost 

vůči kapalinám

 > náročná údržba

NEVÝHODY 

BÁZE VODY

 > renovace je možná pouze po 

předchozím obroušení

 > povrch nelze 

částečně renovovat

 > nátěr odprýskává, 

praská a odlupuje se

 > chrání dřevo zevnitř 

a z vnějšku

 > nevytváří fi lm

 > vytvoří ochranný povrch 

s otevřenými póry

VÝHODY 

BÁZE OLEJE

 > nátěr pronikne do dřeva

 > oživí dřevo

 > lze ho jednoduše a částečně 

renovovat 

 > neodprýskává, nepraská a ne-

odlupuje se

VÝHODY 

BÁZE VODY

 > nátěr je na povrchu dřeva

 > dobrá odolnost vůči kapalinám

 > ochrana před oděrem

 > snadná údržba

VÝHODY 

OSMO BÁZE OLEJE A VOSKU

 > olej pronikne do dřeva a vosk 

tvoří ochranný voskový povrch 

s otevřenými póry 

 > oživí dřevo

 > lze ho jednoduše a částečně 

renovovat 

 > neodprýskává, nepraská a neod-

lupuje se

 > dobrá odolnost vůči kapalinám

 > snadná údržba

POROVNEJTE SI
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TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL

Speciálně přizpůsoben dřevěným podlahám 

– povrch se snadnou údržbou a pro zdravé bydlení!

 > Bezbarvý, matný (3062), hedvábně polomatný (3032), polomatný 

(3065), k použití uvnitř 

 > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, 

selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy.

 > Tvrdý voskový olej Original zachová přírodní vzhled povrchu dřeva, 

je odolný vůči ošlapání, odpuzuje vodu a nečistoty, je trvale zatíži-

telný a mimořádně odolný

 > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, 

v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný 

povrch – bez obrušování!

 > Tvrdý voskový olej Original je k dostání ve velikostech balení 0,375; 

0,75; 2,50; 10 a 25 litrů

 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m² 

Upozornění: K úpravě dřevěných 

podlah si můžete stáhnout náš katalog: 

„Optimální ochrana dřevěných podlah“: 

www.osmocolor.eu

Holz und Color
GmbH & Co. KG

Z-157.10-1

Emissions-
geprüftes

Bauprodukt
nach DIBt-

Grundsätzen

BARVY A OCHRANA UVNITŘ

NOVINKA

Stavební 
produkt

s emisemi 
ověřenými dle 

zásad 
Z–157.10–01
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Holz und Color
GmbH & Co. KG

Z-157.10-1

Emissions-
geprüftes

Bauprodukt
nach DIBt-

Grundsätzen

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ RAPID

Osvědčený Tvrdý voskový olej v rychle schnoucí variantě 

– pro 2 nátěry v 1 den!

 > Bezbarvý, matný (3262) nebo polomatný (3232), k použití 

uvnitř 

 > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, 

selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy.

 > Tvrdý voskový olej Rapid zachová přírodní vzhled povrchu 

dřeva, je odolný vůči ošlapání, odpuzuje vodu a nečistoty, je 

trvale zatížitelný a mimořádně odolný

 > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, 

v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný 

povrch – bez obrušování!

 > Tvrdý voskový olej Rapid je k dostání ve velikostech balení 

0,375; 0,75; 2,50; 10 a 25 litrů

 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m² 

Osmo Tvrdé voskové oleje se snadno 

aplikují – např. kartáčem k natírání podlah 

od Osmo! Více informací naleznete na 

straně 43.

TVRDÉ VOSKOVÉ OLEJE

Stavební 
produkt

s emisemi 
ověřenými dle 

zásad 
Z–157.10–01
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Upozornění: Zobrazené barevné odstíny jsou fotografi e vzorků dřeva 

věrných originálu. Přesto se mohou vyskytnout barevné odchylky při 

reprodukci tiskem. Dosažený výsledek může podle druhu dřeva vypa-

dat rozdílně, doporučujeme proto zkušební nátěr.

ROVNOMĚRNÁ BAREVNOST 

A HARMONICKÝ VZHLED 

NÁTĚRU

BARVY A OCHRANA UVNITŘ

3040 bílá na dubu 3071 medová na dubu 3072 jantarová na dubu 3073 hnědá zem na dubu
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TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ BAREVNÝ

Osvědčený Tvrdý voskový olej v barevné variantě 

– pro individuálně barevnou podlahu!

 > Transparentní, polomatný, k použití uvnitř 

 > Obzvláště se doporučuje pro dřevěné a korkové podlahy; 

dobře se hodí také na povrch nábytku a lepené dřevo

 > Tvrdý voskový olej Barevný je nenáchylný k zašpinění, 

odpuzuje vodu, je odolný vůči oděru a vytváří povrch 

příjemný na omak. Díky obsaženým rostlinným látkám 

se dosáhne rovnoměrného barevného ztvárnění a také 

harmonického vzhledu nátěru.

 > Počet nátěrů: Pro transparentně barevný povrch tence 

nanést ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřít. U dřeva 

bez povrchové úpravy (např. na nábytek) max. 2 nátěry. Na 

podlahy pouze jeden barevný nátěr. Po uschnutí konečný 

nátěr jedním z bezbarvých Osmo Tvrdých voskových olejů 

Original nebo Rapid.

 > Tvrdý voskový olej Barevný je k dostání ve velikostech balení 

0,75; 2,50; 10 a 25 litrů

 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 30 m² 

Holz und Color
GmbH & Co. KG

Z-157.10-1

Emissions-
geprüftes

Bauprodukt
nach DIBt-

Grundsätzen

3074 grafi t na dubu 3075 černá na dubu3091 stříbrná na dubu 

kouřovém

3092 zlatá na dubu kouřo-

vém

>>>    VÝROBKY DOPORUČENÉ 

NA ÚDRŽBU PODLAH? 

STRANA 22 – 23

TVRDÉ VOSKOVÉ OLEJE

Stavební 
produkt

s emisemi 
ověřenými dle 

zásad 
Z–157.10–01

3041 natural na dubu

NOVINKA

  NEVIDITELNÁ OCHRANA

NOVÝ Tvrdý voskový olej natural 3041 působí 

opticky proti mokrému efektu a chrání dřevo 

téměř neviditelným způsobem. Počet nátěrů 2.

NOVINKA
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ČISTÝ VOSK 

Nátěr na tropické dřevo bohaté na obsažené látky – vhodný pro 

všechny techniky zpracování jako natírání, stírání, smáčení a ná-

střik! 

 > Bezbarvý, polomatný, k použití uvnitř 

 > Obzvláště se doporučuje pro dřevo bohaté na obsažené látky 

jako merbau, wenge, jatoba atd.

 > Pronikne zvláště hluboko a zachová přírodní charakter dřeva. 

Povrch odpuzuje vodu a zůstává prodyšný.

 > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v pří-

padě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch 

– bez obrušování!

 > Čistý vosk je k dostání ve velikostech balení 0,75 a 2,50 litru; 

 > pro profesionální uživatele také v 25 litrovém balení.

 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m² 

1101 bezbarvý

např. na merbau a jatoba

PRO TROPICKÉ DŘEVO BOHATÉ 

NA OBSAŽENÉ LÁTKY

BARVY A OCHRANA UVNITŘ
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SPECIÁLNĚ PRO DŘEVO VE 

VLHKÝCH PROSTORÁCH

ČISTÝ VOSK · OCHRANA DŘEVA

Impregnace – silně odpuzuje 

vodu

OCHRANA DŘEVA

Vosková impregnace bez obsahu biocidů – speciálně vhodná 

k použití ve vlhkých prostorách!

 > Bezbarvá, k použití uvnitř i venku

 > Ve vnitřních prostorách se zvláště doporučuje do vlhkých 

prostor jako jsou koupelny, ve vnějších prostorách se zvláště 

doporučuje k ochraně dřevěných truhlíků na pískoviště a dět-

ských hraček

 > Ochrana dřeva silně odpuzuje vodu a je bez organických biocidů

 > Počet nátěrů: Stačí jeden nátěr, během jednoho týdne by se 

měl provést konečný nátěr produktem ze sortimentu Osmo

 > Ochrana dřeva je k dostání ve velikostech balení 0,75 a 2,50 litru; 

 > pro profesionální uživatele také v 25 litrovém balení

 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 8,4 m² Doporučuje se konečný ná-

těr Osmo Tvrdým voskovým 

olejem nebo Osmo Dekorač-

ními vosky.
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IDEÁLNÍ PRO KUCHYŇSKÉ 

PRACOVNÍ DESKY 

A NÁBYTEK V KUCHYNI

BARVY A OCHRANA UVNITŘ

TOP OLEJ 

Kombinace oleje a vosku speciálně vyvinutá k úpravě povrchu 

nábytku a pracovních desek ze dřeva!

 > Bezbarvý, natural nebo v odstínu akát, matný, k použití 

uvnitř

 > TopOlej zachová povrch dřeva přírodně matný a učiní 

ho odolným vůči skvrnám a chemikáliím používaným 

v domácnosti. 

 > Produkt odpuzuje vodu a je odolný vůči oděru, 

neodprýskává, nepraská a neodlupuje se.

 > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, 

v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný 

povrch – bez obrušování!

 > TopOlej je k dostání ve velikostech balení 0,5 litru

 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m² 

PP
o zaschnutí bezpečný pro lidi, zvířata i rostli

ny

Schváleny pro styk s

podle normy ENpodle normy EN
1186, 1186, čáčást 5/14st 5/14

potravinami
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TOPOLEJ

  NEVIDITELNÁ OCHRANA

Oleje, jako například TopOlej bezbarvý, zvýrazní přírodní barevný odstín dřeva (trvale 

mokrý efekt). NOVÝ TopOlej 3068 působí přesně proti tomuto efektu a chrání dřevo 

téměř neviditelným způsobem. Přírodní barevný odstín dřeva zůstane zachován.

NOVINKA

3058 BEZBARVÝ 3061 AKÁT3068 NATURAL

NOVINKA
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HEDVÁBNÉ LESKLÝ 

PRO NÁBYTEK 

A DĚTSKÉ HRAČKY

BARVY A OCHRANA UVNITŘ

DEKORAČNÍ VOSK TRANSPARENTNÍ 

Profesionální konečná úprava povrchu–na veškeré dřevo ve vnitřních 

prostorách! 

 > Transparentní, polomatný, k použití uvnitř 

 > Obzvláště se doporučuje na nábytek a dětské hračky a také na profi lo-

vané dřevo a podlahy

 > Povrch je odolný vůči oděru, odpuzuje vodu a nečistoty a rovněž je 

odolný vůči chemikáliím používaným v domácnosti

 > Počet nátěrů: 

1 x pro jemnou intenzitu barvy

2 x pro výraznější intenzitu barvy

 > Dekorační vosk transparentní je k dostání ve velikostech 

balení 0,125; 0,375; 0,75 a 2,50 litru; pro profesionální 

uživatele také v 25 litrovém balení 

 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m² 
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3166 ořech na smrku 3168 dub antický na smrku

3101 bezbarvý na smrku 3111 bílá na smrku 3123 zlatý javor na smrku 3127 savana na smrku

3128 buk na smrku 3136 bříza na smrku 3137 třešeň na smrku 3138 mahagon na smrku

3161  ebenové dřevo na 

smrku

3164 dub na smrku3143 koňak na smrku 3151 holubí modř na smrku

Upozornění: Zobrazené barevné odstíny jsou fotografi e vzorků dřeva 

věrných originálu. Přesto se mohou vyskytnout barevné odchylky při 

reprodukci tiskem. Dosažený výsledek může podle druhu dřeva vypa-

dat rozdílně, doporučujeme proto zkušební nátěr.

DEKORAČNÍ VOSK TRANSPARENTNÍ

Viditelná kresba žilek a fl ádrování 

dřeva: Skříňka upravená Osmo 

Dekoračním voskem transparentním 

3111 bílá

>>>  JAK PŮSOBÍ VAŠE OBLÍBENÁ BARVA? 

VYZKOUŠEJTE SI TO – S „OSMO 

PLÁNOVAČEM“: WWW.OSMOCOLOR.EU
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1 NÁTĚR 2 NÁTĚRY

RŮZNORODOST 

V JEDNOM

BARVY A OCHRANA UVNITŘ

DEKORAČNÍ VOSK CREATIV

Transparentní a krycí nátěr–moderní pastelové odstíny v celém 

Vašem obytném prostoru!

 > Podle počtu nátěrů volitelně transparentní nebo krycí, matný 

až mírně lesklý, k použití uvnitř 

 > Obzvláště se doporučuje na nábytek a dětské hračky, podlahy, 

stěny, stropy, dveře, lišty, trámy a lepené dřevo 

 > Dekorační vosk Creativ zajistí povrch, který odpuzuje vodu a nečisto-

ty, lze ho stírat na vlhko a je odolný vůči skvrnám.

 > Počet nátěrů: Pro transparentní, matný povrch jeden nátěr, 

pro krycí, mírně lesklý povrch naneste dva nátěry

 > Dekorační vosk Creativ je k dostání ve velikostech balení 0,125; 

0,375; 0,75 a 2,50 litru

 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 20 m² příp. při dvou nátěrech na 

cca 12 m²
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* ** * ** * ** * **
3172 hedvábí

transparentní/krycí

3181 křemen 

transparentní/krycí

3182 písek

transparentní/krycí 

3183 korál

transparentní/krycí

3177 bambus

transparentní/krycí

3173 fjord 

transparentní/krycí

3169 černá transparentní/

krycí 

3188 sníh 

transparentní/krycí

Upozornění: Zobrazené barevné odstíny jsou fotografi e vzorků dřeva 

věrných originálu. Přesto se mohou vyskytnout barevné odchylky 

při reprodukci tiskem. Dosažený výsledek může podle druhu dřeva 

vypadat rozdílně, doporučujeme proto zkušební nátěr.

* 1 nátěr  

** 2 nátěry 

>>>  JAK PŮSOBÍ VAŠE OBLÍBENÁ BARVA? 

VYZKOUŠEJTE SI TO – S „OSMO 

PLÁNOVAČEM“: WWW.OSMOCOLOR.EU

DEKORAČNÍ VOSK CREATIV

* ** * ** * ** * **
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1.

2. 3. 4.

BARVY A OCHRANA UVNITŘ

OPTI–SADA

Optimalizovaná údržba podlahy bez námahy

Specializovaná sada k údržbě hladkých podlah 

ze dřeva, plastu, dlaždic a přírodního kamene 

Sada obsahuje:

1.  Stírač s teleskopickou tyčí 

– pro perfektní nastavení délky, které šetří záda

2.  Mop na prach 

– pro jednoduchou údržbu na sucho 

3.  Mop na vlhké setření 

– k údržbě na vlhko s Osmo Wisch–Fixem 

4.  Utěrka z aktivních vláken 

– k oživení podlahy Osmo Voskovou údržbou 

a čistícím prostředkem 
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ÚDRŽBA DŘEVA VE 3 KROCÍCH

SADA NA ÚDRŽBU PODLAHY

Sada vhodná pro všechny případy – kompletní vybavení k čištění a údržbě 

podlah s úpravou povrchu Tvrdým voskovým olejem

Čištění, údržba a oživení v jedné sadě:

 > 1 litr Wisch–Fixu–koncentrátu k čištění a údržbě 

 > 0,4 litru Voskové údržby a čistícího prostředku 

 > 3 utěrky k nanesení a návod na údržbu

 > Obzvláště se doporučuje na dřevěné 

podlahy s úpravou povrchu Tvrdým 

voskovým olejem, ale také na 

lakované podlahy a laminát, také pro 

dlaždice, keramiku a PVC

 > Působí tak, že podlaze doplní 

potřebné olejové látky a nevysušuje ji

 > Použití: Jednoduše přidat do vody 

a podlahu setřít na vlhko

 > Wisch–Fix je k dostání ve velikostech 

balení 1,0; 5,0 a 25 litrů. 

1.  PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ NA VLHKO 

Obzvláště účinné k odstranění šťávy, 

mléka, coly, piva, vína, kávy a znečiš-

tění obvyklého v domácnosti!

WISCH–FIX

Vysoce účinný speciální koncentrát na 

čištění a údržbu podlah s obsahem 

přírodních látek – k pravidelnému 

čištění a údržbě. 

 > Bezbarvá nebo bíle transparentní, na 

podlahy 

 > Obzvláště se doporučuje k prvnímu 

čištění a údržbě podlah s úpravou 

povrchu olejem a voskem, nábytku 

a jiných dřevěných povrchů 

 > Osmo Vosková údržba a čistící 

prostředek čistí a regeneruje zároveň; 

zásobuje dřevo přírodními tvrdými 

vosky, aniž by vytvořila fi lm 

 > Použití: Voskovou údržbu a čistící 

prostředek nanést na podlahu a vleš-

tit Osmo Utěrkou z aktivních vláken

 > Vosková údržba a čistící prostředek je 

k dostání ve velikostech balení 

0,5 a 1 litr a také 0,4 litru jako sprej

 > 1 litr stačí v rámci první údržby při 

přiměřeném použití na 80 – 100 m²

2.  PŘÍLEŽITOSTNÉ INTENZIVNÍ ČIŠTĚ-

NÍ A OŽIVENÍ 

Obzvláště účinné k odstranění tuku, 

krému na boty, stop od bot, inkoustu 

a jiných odolných skvrn!

VOSKOVÁ ÚDRŽBA 

A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK 

Čištění a oživení v jednom – speciální 

údržba na povrchy dřeva s úpravou 

olejem a voskem!

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 

 > Aby vlastnosti podlahy zůstaly zacho-

vány i po léta, musejí být opotřebova-

né plochy dodatečně upraveny jedním 

z Osmo Tvrdých voskových olejů.

 > Po důkladném čištění naneste velmi 

tence Tvrdý voskový olej Osmo Kar-

táčem k natírání podlah (manuálně) 

nebo s Osmo FloorXcenter.

3.  UDRŽBA A OBNOVENÍ OCHRANY 

DŘEVA

Tak zůstanou vlastnosti podlahy 

zachovány i po desetiletí! 

TAK ZACHOVÁTE VAŠI PODLAHU PRO GENERACE

NOVINKA
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MŮJ DŮM, 

MOJE BARVA

BARVY A OCHRANA VENKU
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VODNÝ NÁTĚROVÝ 

SYSTÉM NA BÁZI 

AKRYLÁTU

NÁTĚROVÝ SYSTÉM 

NA BÁZI OLEJE

 > fyzikální schnutí

 > chrání dřevo z vnějšku

 > na dřevu vytvoří akrylový fi lm 

JEDEN PRODUKT, 

VŠECHNY VÝHODY 

JSOU SJEDNOCENÉ 

NEVÝHODY 

BÁZE VODY 

 > renovace je možná pouze po 

předchozím obroušení

 > velmi nízká vydatnost kvůli 

vysokému podílu vody (drahý – 

vysoká spotřeba na m²)

 > viditelné stopy po štětci a okraje 

jednotlivých natíraných částí, 

zvláště při vyšších teplotách 

 > při dodatečném přetření zvýšené 

riziko odlupování a odprýskávání

 > nátěr v plechovce má pouze 

omezenou dobu skladovatelnosti

 > riziko vyčnívání suků u jehličnatého 

dřeva

 > biocidy jako konzervační 

prostředek

 > chrání dřevo zevnitř a z vnějšku

 > nátěr pronikne do dřeva 

a zesíťuje se dřevem

 > nevytváří fi lm

 > vytvoří ochranný povrch 

s otevřenými póry

VÝHODY 

BÁZE VODY 

 > rychlé schnutí

 > bez obsahu rozpouštědel

 > dobrá trvanlivost

VÝHODY 

OSMO BÁZE OLEJE

 > olej pronikne do dřeva, které oživí 

a chrání 

 > dřevo díky oleji odpuzuje vlhkost 

 > nátěr lze jednoduše a částečně 

renovovat 

 > neodprýskává, nepraská 

a neodlupuje se

 > vysoká vydatnost kvůli vysokému 

podílu oleje (výhodný – nízká 

spotřeba na m²)

 > možno natírat při nízkých 

i vysokých teplotách

 > malá pravděpodobnost vyčnívání 

suků

 > nátěr v plechovce má dlouhou 

dobu skladovatelnosti

POROVNEJTE SI
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12OCHRANOCHRANNÝ
UV-FAKTORUV-FAKTOR

OVOVĚŘĚŘENO DLEENO DLE
EN 927-6EN 927-6

 > Neošetřené nebo běžnými oleji ošetřené dřevo bez UV 

ochrany zešedne již během několika měsíců.

 > Dosud byla efektivní UV ochrana ve venkovním prostředí 

možná pouze použitím pigmentovaných nátěrů, které však 

zakryjí přírodní odstín dřeva.

 > Bezbarvé silnovrstvé lazury, které vytváří fi lm, mohou 

nabídnout časově omezenou UV ochranu, jsou však 

náchylné k odlupování.

 > Osmo UV ochranný olej obsahuje speciální, bezbarvé 

obsažené látky, které nenechají UV paprsky působit na 

dřevo.

 > UV ochranný faktor 12 tak efektivně zabraňuje procesu 

šednutí, bez toho, aby se zakryl přírodní odstín dřeva.

 > UV ochranný olej s otevřenými póry je vyvinut podle fi lozofi e 

Osmo, tzn. nepraská, neodlupuje se a nevytváří šupiny.

F
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ZACHOVÁ PRAVÝ, 

PŮVODNÍ BAREVNÝ 

ODSTÍN DŘEVA

BARVY A OCHRANA VENKU
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Extra

UV OCHRANNÝ OLEJ & UV OCHRANNÝ OLEJ EXTRA 

Perfektní ochrana před sluncem – první bezbarvá UV ochrana 

pro venkovní oblast!

 > Bezbarvý, polomatný, k použití venku

 > Obzvláště se doporučuje na dřevěné fasády, přístřešky, 

obložení balkónů, zahradní nábytek, okna a dveře.

 > Jako konečný nátěr na již barevně upravené dřevo Osmo 

UV ochranný olej výrazně prodlužuje interval renovace; jako 

samostatný nátěr zamezuje procesu šednutí ochranným 

faktorem UV12 v porovnání se dřevem bez konečné úpravy 

 > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, 

v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný 

povrch – bez obrušování!

 > UV ochranný olej je k dostání ve velikostech balení 0,75 

a 2,50 litru; pro profesionální uživatele také v 25 litrovém 

balení 

 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 20 m² 

UV OCHRANNÝ OLEJ

Foto: Architekt Daniel Kraft

>>>  UV OCHRANNÝ OLEJ EXTRA: NÁTĚR 

CHRÁNĚNÝ PROTI NAPADENÍ PLÍSNÍ, 

ŘASOU A HOUBOU
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Vyzkoušeno dle DIN EN 71.3, stálobarevný po kontaktu s potem a sl
in

am
i

Nezávadné pro 
člověka, zvířata a rostliny

Po uschnutí nátěru

RYCHLEJŠÍ, VYDATNĚJŠÍ 

A ÚSPORNĚJŠÍ 

VE SPOTŘEBĚ

BARVY A OCHRANA VENKU

JEDNORÁZOVÁ LAZURA HSPLUS

Dvojí úspora díky vysokému podílu oleje – šetří čas a peníze!

 > Transparentní, polomatná, k použití uvnitř a venku

 > Ve vnějších prostorách se zvláště doporučuje na fasády, 

balkóny, přístřešky, zahradní domky, pohledové zábrany, 

ploty…

 > Jednorázová lazura vyhladí povrch dřeva, neodprýskává, 

nepraská a neodlupuje se. Nátěr je trvanlivý, odolný vůči 

povětrnostním vlivům a UV záření, odpuzuje vodu a reguluje 

vlhkost. 

 > Nenechá dřevo nabobtnat.

 > Počet nátěrů: Stačí jeden nátěr!

 > Jednorázová lazura je k dostání ve velikostech balení 0,375; 

0,75 a 2,50 litru; 

 > pro profesionální uživatele také v 25 litrovém balení

 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m² 
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>>>   KOLIK BARVY POTŘEBUJI? KALKULAČKA 

SPOTŘEBY V „OSMO PLÁNOVAČI“ 

 NA WWW.OSMOCOLOR.EU

9211 smrk bílý* na smrku 9212 stříbrný topol na smrku 9221 borovice na smrku 9222 smrk přírodní*

na smrku

9232 mahagon na smrku9233 Hemlock* na smrku

9234 skandinávská červená, 

na smrku

9235 červený cedr na smrku

9236 modřín na smrku

9241 dub na smrku

9242 jedlově zelená na smrku

9252 patina na smrku9261 ořech na smrku

9262 teak na smrku 9264 palisandr na smrku

9271 ebenové dřevo 

na smrku

Upozornění: Zobrazené barevné odstíny jsou fotografi e vzorků dřeva věr-

ných originálu. Přesto se mohou vyskytnout barevné odchylky při reproduk-

ci tiskem. Dosažený výsledek může podle druhu dřeva vypadat rozdílně, 

doporučujeme proto zkušební nátěr.

*  Světlé transparentní odstíny poskytují pouze malou UV ochranu, 

proto se nedoporučují pro plochy silně vystavené slunečnímu záře-

ní.

JEDNORÁZOVÁ LAZURA HSPLUS
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NÁTĚR CHRÁNĚNÝ PROTI 

NAPADENÍ PLÍSNÍ, ŘASOU 

A HOUBOU

BARVY A OCHRANA VENKU

OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA NA DŘEVO 

Penetrace a lazura sjednocená v jednom nátěru – inovativní dlouhodobá 

ochrana dřeva na bázi oleje! 

 > Transparentní, polomatná, k použití venku

 > Zvláště se doporučuje na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, balkóny, 

ploty, pohledové zábrany…

 > Ochranná lazura na dřevo je penetrace a lazura v jednom nátěru. 

Produkt odpuzuje vodu a je mimořádně odolný vůči povětrnostním 

vlivům a UV záření. Prodyšný povrch s otevřenými póry je preventivně 

chráněn proti napadení plísní, řasou a houbou. 

 > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě 

renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušo-

vání!

 > Ochranná lazura na dřevo je k dostání ve velikostech balení 0,75 a 2,50 

litru; 

 > pro profesionální uživatele také v 25 litrovém balení

 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m² 

Dřevo povrchově ošetřeno s ochrannou olejovou lazurou cedr č 728
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700 borovice na smrku 702 modřín na smrku 703 mahagon na smrku

704 kaštan na smrku

706 dub na smrku

707 ořech na smrku 708 teak na smrku

710 pinie na smrku

728 cedr na smrku 729 jedlově zelená na smrku

900 bílá na smrku 903 bazaltově šedá na 

smrku

905 patina na smrku

1415 Gard zelená na smrku

Upozornění: Zobrazené barevné odstíny jsou fotografi e vzorků dřeva věr-

ných originálu. Přesto se mohou vyskytnout barevné odchylky při reproduk-

ci tiskem. Dosažený výsledek může podle druhu dřeva vypadat rozdílně, 

doporučujeme proto zkušební nátěr.

OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA NA DŘEVO 

712 ebenové dřevo na smrku 727 palisandr na smrku

NOVINKA OSMO OCHRANNÁ OLEJOVÁ 

LAZURA NA DŘEVO JE NYNÍ 

K DOSTÁNÍ V MNOHA BAREVNÝCH ODSTÍNECH 

RAL A NCS – VÍCE INFORMACÍ NA STRANĚ 44.
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BARVY A OCHRANA VENKU

ZVLÁŠTNÍ:

FASÁDA S LESKEM
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OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA NA DŘEVO EFEKT 

Pro nároky moderní architektury také ve čtyřech atraktivních 

stříbrně metalických odstínech! 

 > Transparentní, polomatná, k použití venku

 > Zvláště se doporučuje na dřevěné fasády, přístřešky pro 

auta, balkóny, ploty, pohledové zábrany…

 > Ochranná olejová lazura na dřevo Efekt je penetrace a lazu-

ra v jednom nátěru. Produkt odpuzuje vodu a je mimořádně 

odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Prodyšný 

povrch s otevřenými póry je preventivně chráněn proti napa-

dení plísní, řasou a houbou. 

 > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry; 

v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný 

povrch – bez obrušování!

 > Ochranná olejová lazura na dřevo je k dostání ve velikostech 

balení 0,75 a 2,50 litru; 

 > pro profesionální uživatele také v 25 litrovém balení

 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m² 

1140 stříbrný akát 1141 stříbrná křemen 1142 stříbrná grafi t 1143 stříbrná onyx 

Upozornění: Zobrazené barevné odstíny jsou fotografi e vzorků dřeva 

věrných originálu. Přesto se mohou vyskytnout barevné odchylky při 

reprodukci tiskem. Dosažený výsledek může podle druhu dřeva vypadat 

rozdílně, doporučujeme proto zkušební nátěr.

>>>  SKVĚLE CHRÁNÍ DŘEVĚNÉ 

FASÁDY, PŘÍSTŘEŠKY PRO AUTA, 

BALKÓNY, PLOTY, POHLEDOVÉ 

ZÁBRANY… 

OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA NA DŘEVO 
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BARVY A OCHRANA VENKU

VĚTŠÍ VÝBĚR BAREV 

PRO VAŠI TERASU: 

STRANA 31.
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 > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry; 

v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný 

povrch – bez obrušování!

 > Terasové oleje jsou k dostání ve velikostech balení 0,75 

a 2,50 litru; 

 > pro profesionální uživatele také v 25 litrovém balení

 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m² 

004 Olej na 

douglasie přírodně 

zbarvený

006 Olej na 

bangkirai přírodně zbarvený

007Olej na teak

bezbarvý čirý

009 Olej na modřín

přírodně zbarvený

010 Olej na termo

–dřevo přírodně 

zbarvený

013 Olej na garapa

přírodně zbarvený

014 Olej na 

massaranduba

přírodně zbarvený

016 Olej na 

bangkirai tmavý

TERASOVÉ OLEJE – SPECIÁLNÍ OLEJE NA DŘEVO

019 Terasový olej

šedý

TERASOVÉ OLEJE 

Vyvinuté pro individuální požadavky mnoha druhů 

ušlechtilého dřeva

 > Bezbarvé nebo transparentní, polomatné, k použití venku

 > Zvláště se doporučují na zahradní nábytek a dřevěné 

přístřešky 

 > Terasové oleje vyhlazují povrch dřeva, který poté odpuzuje 

vodu a nečistoty.

ěěěěěěěěěěěěě zzzbzzbbarrvrr enýenenenýýýýýýýýýýýzbzbzbzbbbbbaaarvrvrva vr nýennnbbbbbbarvarvarvarvaarvrarvarvrvv ýenýýeenýýenýennýenýenýnýýýnýn

020 Terasový olej

černý

NOVINKA NOVINKA

430 Terasový olej 

s protiskluzovým efektem

Žádná UV ochrana

j

efekkkkkkkkkkkkkkkktttttettttteeemememmemmttteeemmemtetttemtttttteemttttteteetttteemmttteeeeeettteeeeeeetettteteetet

na

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkttemtemeemmmememmmmmtemmmememtemeemmtetemmmmmtememmmmmeeeeeememmmmmemmemmmmetemmmteeeememtemmmmteeeeeeeeeemmmmmmeeemmemteemememteememeemmemeemmeemmeemmm

aaaaaaaaaaaaa

ProtiskluzovProtiskluzový
efektefekt

Upozornění: Zobrazené barevné odstíny jsou fotografi e vzorků dřeva 

věrných originálu. Přesto se mohou vyskytnout barevné odchylky 

při reprodukci tiskem. Dosažený výsledek může podle druhu dřeva 

vypadat rozdílně, doporučujeme proto zkušební nátěr.

Žádná UV ochrana

Konečný nátěr s protiskluzovým efektem k použití 

venku. Chrání před napadením zelenou řasou. Pokud je 

požadován méně barevný výsledek, měl by být 2. nátěr 

proveden terasovým olejem s protiskluzovým efektem, 

který však neslouží jako samostatný nátěr. 
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BARVY A OCHRANA VENKU

SELSKÁ BARVA

Barevná různorodost a nepřekonatelná trvanlivost 

– pro všechny povětrnostní podmínky!

 > Krycí, polomatná, k použití venku

 > Zvláště se doporučuje na dřevěné fasády, balkóny, okna, 

zahradní a prázdninové domky, zahradní nábytek 

 > Selská barva je odolná vůči povětrnostním vlivům a ro-

bustní vůči malému poškození. 

 > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, 

v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný 

povrch – bez obrušování!

 > Selská barva je k dostání ve velikostech balení 0,75 a 2,50 

litru; pro profesionální uživatele také v 25 litrovém balení

 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m² 

NEJLEPNEJLEPŠÍŠÍ
CENA ZA MCENA ZA M2

LZE PLZE PŘETETŘÍŘÍT
BEZ OBRUEZ OBRUŠOVOVÁNÍ

SPECIÁLNĚ VYVINUTÁ 

NA OKNA A DVEŘE: 

BÍLÁ KRYCÍ 

BARVA 2104 

OD OSMO!
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SELSKÁ BARVA · KRYCÍ BARVA NA DŘEVO

VAŠE VOLBA! OSMO SELSKÁ 

BARVA V MNOHA BAREVNÝCH 

ODSTÍNECH RAL A NCS! VÍCE 

INFORMACÍ NA STRANĚ 44.

2205 slunečně žlutá

2308 nordicky červená 2310 cedr/červené dřevo 2311 karmínově červená 2404 jedlově zelená

2501 labrador modrá 2506 královská modř 2507 holubí modř 2606 středně hnědá

2607 tmavě hnědá 2703 černošedá 2704 kamenně šedá 2708 písčitě šedá

2735 světle šedá 2742 silniční šedá

2101 bílá 2203 smrkově žlutá 2204 slonová kost
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BARVY A OCHRANA VENKU 

>>>   ODŠEĎOVAČ DŘEVA PRO VNĚJŠÍ 

OBLAST, PRO VAŠE PRKNA 

NA TERASÁCH A VÁŠ NÁBYTEK

ODŠEĎOVAČ DŘEVA ÚČINNÝ GEL

Vysoce účinné čištění a oživení zešedlého dřeva

 > Tekutý speciální čistící prostředek, k použití venku

 > Zvláště se doporučuje pro dřevěné terasy a dřevěné fasády

 > Odšeďovač dřeva–gel znovu obnoví přírodní charakter 

nezvětralého dřeva, svěží, teplý barevný odstín bude znovu 

viditelný.

 > Produkt je bez zápachu a biologicky odbouratelný.

 > Použití: Podle zešednutí nanést čistý nebo zředěný vodou; 

po cca 15 minutách doby působení zešednutí odstranit 

rýžovým kartáčem a velkým množstvím vody. Po důkladném 

uschnutí trvale chránit Osmo nátěrem. 

 > Odšeďovač dřeva – gel je k dostání v 0,5 l balení a 2,5 

litrovém balení s kartáčem na násadě

 > 1 litr stačí na cca 10–30 m² (podle zešednutí) 

Účinný gel



39

OLEJ-OLEJ-V ÝHODYHODY
> Snadná aplikace> Snadná aplikace
> Vytvá> Vytváříří perlov perlový efekt vody efekt vody
> Neodlupuje se a> Neodlupuje se a

neodprneodprýskáváskává

SADA NA ÚDRŽBU ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Nová svěžest pro ušlechtilý zahradní nábytek – 

vhodný pro teak a mnoho jiných druhů tvrdého 

dřeva

 > Sada na údržbu dřeva venku. 

 > Zvláště se doporučuje pro nábytek na zahradách 

a terasách.

OBSAH SADY: 

 > Odšeďovač dřeva–gel – k oživení a čištění zešed-

lého dřeva 

 > Speciální olej na tvrdé dřevo sprej – chrání, 

udržuje a zkrášluje zahradní nábytek a terasy (olej 

odpuzující vodu a nečistoty) 

 > Brusné rouno 

 > Kartáč (rejžák) 
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BARVY A OCHRANA VENKU

IMPREGNACE DŘEVA WR 

Speciální penetrace k ochraně dřeva působí preventivně proti 

rostlinným a zvířecím škůdcům!

 > Bezbarvá, k použití venku

 > Zvláště se doporučuje pro staticky nenamáhané dřevo bez kontaktu 

se zeminou jako okna, rolety, dveře, pergoly, vnější obložení, 

zahradní nábytek

 > Osmo Impregnace dřeva WR silně odpuzuje vodu, snižuje bobtnání 

a sesýchání dřeva a působí preventivně proti rostlinným a zvířecím 

škůdcům dřeva jako plíseň, modrání dřeva a napadení hmyzem. 

 > Ideální jako základní nátěr pro barvy na bázi oleje; pro nutný 

konečný nátěr se hodí všechny Osmo nátěry!

 > Počet nátěrů: Stačí jeden nátěr, konečný nátěr je bezpodmínečně nutný

 > Impregnace dřeva WR je k dostání ve velikostech balení 0,75 a 2,50 

litru; 

 > pro profesionální uživatele také v 25 litrovém balení

 > Nanesené množství 160–200ml/m²

Používat bezpečně z hlediska 

biocidů. Před použitím vždy 

přečíst označení a informaci 

o výrobku.

>>>   CHRAŇTE VAŠE DŘEVO JIŽ 

OD ZAČÁTKU
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IMPREGNACE DŘEVA · GARD CLEAN

>>>   ZVLÁŠTĚ DOBŘE SE HODÍ 

K ODSTRANĚNÍ ZELENÉHO POVLAKU 

– TAKÉ NA KAMENECH.

Po 24 hodinách…

GARD CLEAN ODSTRAŇOVAČ ZELENÉHO POVLAKU*

Speciálně vyvinutým prostředkem Gard Clean se účinně odstraní 

zelený povlak!

 > Vysoce účinný koncentrát, k použití venku 

 > Zvláště se doporučuje pro terasy, pohledové zábrany, 

zahradní nábytek, pergoly. Rovněž se dobře hodí pro plastové 

a lakované povrchy, kámen, beton nebo sklo. 

 > Gard Clean čistí důkladně, rychle a šetrně povrchy od 

zelených povlaků a jiného přírodního znečištění

 > Je bez zápachu a ještě zabraňuje vzniku nového povlaku

 > Použití: Podle stupně napadení rovnoměrně nanést čistý nebo 

maximálně zředěný 10 díly vody! 

 > Zelený povlak zpravidla zmizí po 24 hodinách. 

 > Gard Clean je k dostání v 1 a 5 litrovém kanystru.

 > 1 litr stačí na cca 30–100 m² podle napadení 

*  Používat bezpečně z hlediska 

biocidů. Před použitím vždy 

přečíst označení a informaci 

o výrobku.



42

1.

1. FLOORXCENTER

 > Vhodný k čištění, údržbě a oživení povrchu podlah 

s úpravou povrchu olejem a také k barvení (colorování)

2. OPTI–SADA

Mop na prach, mop na vlhké setření, hadřík z aktivních vláken

 > K použití pro Wisch–Fix a Voskovou údržbu a čistící prostředek

3. EASY CLEAN

 > Vlhké utěrky k rychlému čištění 

rukou a zároveň i péči o ně!

 > K účinnému čištění rukou. 

 > Odstraní bez námahy olej a vosk 

a rovněž bitumen, dehet, inkoust, 

lepidlo atd.

 > Není třeba žádná voda na opláchnutí.

4. ODSTRAŇOVAČ

 > Ideální k odstraňování starých nánosů 

barev a laků 

 > Pro nábytek, okna, dveře a profi lované dřevo

 > Šetří životní prostředí, protože je bez 

chlorouhlovodíků a také aromátů, je 

biologicky odbouratelný (přezkoušen podle 

OECD normy).

5. ČISTIČ ŠTĚTCŮ A ŘEDIDLO

 > Snadno a rychle čistí štětce

 > K čištění pracovního nářadí po nanesení 

Osmo nátěrů na dřevo, olejových nebo 

nátěrových syntetických barev.

 > K ředění barev na bázi rozpouštědel.

6. PASTA NA DŘEVO 

 > Perfektní k opravám malých 

trhlin a spár ve dřevu. 

 > Po uschnutí lze provést 

dodatečnou úpravu povrchu 

všemi Osmo barvami. 

 > Jednotlivě k dostání v barvě 

bílá, buk, smrk, mahagon 

a dub nebo jako kompletní 

sada (obsah: karton 30 

x 100 g tuby)

2.
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NÁŘADÍ & PŘÍSLUŠENSTVÍ

8.

10.

12.

7.

9.

11.

12. ČISTIČ TERAS A PODLAH

 > K intenzivnímu důkladnému čištění 

a odšeďování dřevěných teras

 > Hloubkové čištění dřevěných podlah 

ve vnitřních prostorách

 > Uvolnění a pohlcení nečistot v jednom čistě 

provedeném pracovnímu kroku

7. SADA K VÁLEČKOVÁNÍ A NATÍRÁNÍ 

 > Vhodná pro všechny Osmo nátěrové systémy k úpravě 

jemně řezaného dřeva a hoblovaného dřeva. 

 > Ideální pro úpravu větších ploch.

 > Obsah: Vana na barvu včetně otíracích žlábků, jednorázové 

vložky (3 kusy), váleček z mikrovláken (100 mm široký), 

zasouvací úchyt, plochý štětec (60 mm)

8. ŠTĚTEC PLOCHÝ

 > Vhodný pro zpracování veškerých nátěrů na bázi oleje od 

Osmo

 > Pro různé účely použití k dostání v šířkách 25, 50, 60 a 100 

mm

9. KARTÁČ K NATÍRÁNÍ PODLAH 

 > Zvláště se doporučuje pro všechny tvrdé voskové oleje 

a dekorační vosky, a také k úpravě prken na balkónech 

a terasách.

 > Pro různé požadavky k dostání v šířkách 150, 220 a 400 

mm.

10. SADA NA PARKETY S VÁLEČKEM 

 > K optimálnímu zpracování Osmo Tvrdého voskového oleje

 > Obsah: Vana na barvu včetně otíracích žlábků, vložky 

do vany (3 kusy), váleček z mikrovláken (250 mm široký), 

zasouvací úchyt

11. DVOJITÁ STĚRKA 

 > V šířce 270 mm

 > Vhodná pro všechny Tvrdé voskové oleje a Dekorační vosky 

na podlahách

Další informace k čištění teras nebo podlah 

naleznete v našem prospektu „Čištění teras 

a podlah“ nebo na www.osmocolor.eu
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SELSKÁ BARVA A OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA NA DŘEVO–

MÍCHANÉ ODSTÍNY 

186 BAREVNÝCH ODSTÍNŮ RAL A 1950 BAREVNÝCH ODSTÍNŮ 

NCS

Nyní Vám nabízíme Osmo Selskou barvu a Ochrannou olejovou 

lazuru na dřevo jak ve standardizovaných barevných odstínech 

RAL, tak také v odstínech NCS* jako míchané barevné odstíny. 

Veškeré odstíny Osmo Selské barvy a Ochranné olejové lazury na 

dřevo jsou na přání a za příplatek k dostání i s obsahem účinných 

biocidních látek na ochranu nátěru proti napadení řasou a houbou.

Osmo Selské barvy a Ochranné olejové lazury na dřevo 

v míchaných barevných odstínech se na objednávku namíchají 

v závodě fi rmy OSMO a jsou k dodání během 5–14 pracovních 

dnů. Minimální objednací množství přitom činí jenom 1 x 2,5 litru 

pro jeden barevný odstín.

Namíchané odstíny jsou cirka barevné odstíny.

Efektní, zářivé a metalické barvy se nedodávají.

BAREVNÉ ODSTÍNY RAL / NCS

V MNOHA BARVÁCH. 

LABORATORNĚ PŘEZKOUŠENO

NOVINKA 

Selská barva a 

Ochranná ole-

jová lazura nyní 

k dostání také 

v odstínech RAL 

a NCS.

U lazur prosvítá podklad. 

Vzhled barevného odstínu 

se bude podle druhu dřeva 

opticky odlišovat od karty 

barevných odstínů RAL / 

NCS. 

Originál odstín RAL 

8028

krycí lazurovaný
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2101 : 2607 

 10 : 1

2101 : 2607 

 3 : 1

2101 : 2607 

 1 : 3

2101 : 2607 

 1 : 10

2101 : 2607 

 1 : 1

Selská barva

2101 bílá

Selská barva

2607 tmavě hnědá

2101 : 2703 

 10 : 1

2101 : 2703 

 3 : 1

2101 : 2703 

 1 : 1

2101 : 2703 

 1 : 3

2101 : 2703 

 1 : 10

Selská barva

2101 bílá

Selská barva

2703 černošedá

900 : 905 

 10 : 1

900 : 905 

 3 : 1

900 : 905 

 1 : 1

900 : 905 

 1 : 3

900 : 905 

 1 : 10

Ochranná olejová 

lazura 900 bílá

Ochranná olejová 

lazura 905 patina

NAMÍCHEJTE SI 

SVÉ BARVY ÚPLNĚ 

JEDNODUŠE SAMI

OSMO MÍCHÁNÍ BAREV

Upozornění: Zobrazené barevné odstíny jsou fotografi e vzorků dřeva věrných originálu. Přesto se mohou vyskytnout barevné odchylky při reprodukci tiskem. 

Dosažený výsledek může podle druhu dřeva vypadat rozdílně, doporučujeme proto zkušební nátěr.
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OTÁZKY A ODPOVĚDI 

BARVY A OCHRANA UVNITŘ

 ■ MOHU PODLAHU NABARVIT JINOU BARVOU?

Ano, s Osmo Tvrdým voskovým olejem barevným nebo 

Dekoračním voskem. Naneste nátěr pevným štětcem, nechte 

nátěr pár minut působit a odstraňte přebytečný materiál 

hadříkem ve směru vláken dřeva. Podlahu za dobrého větrání 

nechte schnout přes noc a poté naneste jeden nebo dva 

tenké nátěry s Osmo Tvrdým voskovým olejem jako konečným 

nátěrem.

 ■ CO SE STANE, KDYŽ JE ČÁST POVRCHU DŘEVA 

POŠKOZENA?

Poškozená místa lze obrousit a – oproti mnoha obvyklým 

lakům – s Osmo produkty provést novou úpravu povrchu bez 

znatelných okrajů.

 ■ NA CO MUSÍM DBÁT U PODLAHY Z TVRDÉHO DŘEVA?

Některá tvrdá dřeva jako jatoba a merbau mohou na základě své 

tvrdosti a obsažených látek pohltit pouze málo materiálu. Proto 

doporučujeme bezbarvou úpravu řídce tekutým Osmo Čistým 

voskem, který také u tohoto dřeva pronikne hluboko do pórů.

 ■ CO SE STANE, KDYŽ JSEM NANESL PŘÍLIŠ MNOHO 

MATERIÁLU PŘI ÚPRAVĚ PODLAHY?

Pokud jste nanesli příliš mnoho Tvrdého voskového oleje, 

doba schnutí se podstatně prodlouží. V tomto případě zajistěte 

dodatečné odvětrání. Otevřete okna a dveře, aby nátěr uschnul 

přírodní oxidací. Pokud by přitom došlo k poškození povrchu, 

odstraňte ho tak, jak je popsáno výše.

 ■ CO SE STANE, KDYŽ JSEM NANESL PŘÍLIŠ MÁLO 

MATERIÁLU?

Pokud jste nanesl příliš málo materiálu, mohou se vytvořit skvrny 

od vody a dřevo může vypadat poněkud „suše“ nebo „matně“. 

Naneste v každém případě dodatečný tenký nátěr s Osmo 

Tvrdým voskovým olejem.

 ■ OBSAHUJÍ OSMO PRODUKTY ŠKODLIVÉ LÁTKY?

Osmo produkty jsou založeny na pečlivě čištěných rostlinných 

olejích a voscích. Veškeré povrchy jsou dle uschlého nátěru 

nezávadné pro člověka, zvířata a rostliny (vhodné pro dětské 

hračky podle EN 71,3 a jsou odolné v potu a při naslinění dle 

DIN 53160). 
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BARVY A OCHRANA VENKU

 ■ JAK JE TŘEBA PŘIPRAVIT DŘEVĚNÝ PODKLAD PŘED 

NÁTĚREM?

Dřevěný podklad musí být čistý, suchý (max. vlhkost dřeva 20%) 

a nesmí být vystaven mrazu.

 ■ LZE BAREVNÉ ODSTÍNY OSMO COLOR PRODUKTŮ VZÁ-

JEMNĚ MÍCHAT?

Ano, barevné odstíny stávajícího sortimentu výrobků lze vzájem-

ně míchat v každém poměru. Osmo Selskou barvu 2404 jedlově 

zelenou lze například smíchat s Osmo Selskou barvou 2703 

černošedou, aby se ztmavil barevný odstín. 

Upozornění: Osmo Selské barvy lze na vyžádání dodat ve 186 

barevných odstínech RAL–klasik a 1950 barevných odstínech 

NCS.

JAKÉ DRUHY DŘEVA BY MĚLY BÝT VE VNĚJŠÍCH PROSTO-

RÁCH TRVALE CHRÁNĚNY OSMO IMPREGNACÍ DŘEVA WR?

Použitím impregnace lze životnost druhů dřeva s nízkou odol-

ností výrazně prodloužit. K těmto druhům dřeva patří především 

jehličnaté dřevo jako smrk/jedle, borovice a jedlovec.

 ■ JE OSMO IMPREGNACE DŘEVA WR SAMOSTATNÝ NÁ-

TĚR?

Ne, Osmo Impregnace dřeva WR není samostatný nátěr. Aby 

se zaručila plná ochrana (UV–záření) a trvalá krása dřeva, je 

pro nezastřešené dřevo během tří měsíců nutný pokud možno 

pigmentovaný konečný nátěr (např. Osmo Selskou barvou nebo 

Osmo Jednorázovou lazurou).

 ■ ODKUD POCHÁZÍ NAPADENÍ HOUBAMI NA DŘEVĚNÝCH 

NÁTĚRECH VE VNĚJŠÍCH PROSTORÁCH A JAK JE LZE OD-

STRANIT?

Nejčastěji se vyskytující houby vykazují tečkovité, někdy nahněd-

lé, ale většinou černé napadení. Mechový porost a řasa tvoří 

naproti tomu zelený povlak na nátěru. Tyto organismy zabarvující 

dřevo se mohou plošně rozšiřovat po celé fasádě. Napadení 

vznikne primárně vlhkostí a ostatními vlivy venkovního prostředí 

– obzvláště ve stinných polohách a v blízkosti vod nebo porostů. 

Dřevo jimi není narušeno. Povlak lze odstranit Osmo Gard Clean 

nebo s pomocí 5–ti procentního chlórového bělícího louhu (k do-

stání v drogériích). K ochraně dřevěně fasády zůstává pouze 

použití fungicidně a algicidně vybavených krycích nátěrů (Osmo 

Ochranná lazura na dřevo). 

 ■ POSKYTUJÍ LAZUROVÉ NÁTĚRY UV OCHRANU?

Efektivní UV ochrany ve venkovním prostředí vystaveném pově-

trnosti lze dosáhnout lazurovým nátěrem.

Tmavé lazurové barevné odstíny poskytují lepší ochranu proti UV 

záření než světlé odstíny. Konečný nátěr Osmo UV ochranným 

olejem výrazně zlepší trvanlivost každého Osmo nátěru. 

 ■ EXISTUJE PRO OBLAST VNĚJŠÍCH PROSTOR BEZBARVÝ 

NÁTĚR S UV OCHRANOU?

Ano, nový Osmo UV ochranný olej obsahuje speciální bezbarvé 

obsažené látky, které nenechají UV světlo dopadnout na dřevo. 

Tím je prodloužen proces šednutí a zůstane zachován přírodní 

vzhled dřeva.

 ■ JAK TO, ŽE VYPADÁ NÁTĚR JINAK NEŽ BAREVNÝ ODSTÍN 

Z PLECHOVKY?

Lazury mohou podle druhu dřeva, na které budou natřeny, vyvo-

lat jiný barevný výsledek. Tento odstín nemusí bezpodmínečně 

souhlasit s barevným vzorkem na plechovce. Doporučujeme na 

později co možná nejméně viditelném místě povrchu dřeva vy-

zkoušet, zda bude s lazurou dosaženo požadovaného výsledku.

 ■ JAK SE PROVÁDÍ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH PLOCH ZE DŘEVA 

BOHATÉHO NA OBSAŽENÉ LÁTKY?

Exotické dřevo (iroko, massaranduba, týk, bangkirai atd.) 

a zvláště na pryskyřici bohaté druhy dřeva (např. modřín 

a douglaska) obsahují látky, které dřevo činí odolným vůči plísni, 

modrání a hmyzu. Tyto látky obsažené ve dřevu mohou jako 

separační fi lm zabránit proniknutí pojiv (přírodní rostlinné oleje) 

do podkladu dřeva a zpomalit schnutí barvy.

Doporučujeme proto před první úpravou dodržet dobu vystavení 

povětrnostním vlivům 2–3 měsíce. Impregnace není na základě 

přírodní odolnosti bezpodmínečně nutná.

Osmo Speciální oleje na dřevo jsou speciálně přizpůsobeny 

přírodním barevným odlišnostem a vlastnostem mnoha druhů 

ušlechtilého dřeva. Propůjčí dřevu svěží, přírodní vzhled a pří-

jemný, citelně hladký povrch. Při transparentně barevné úpra-

vě dřevěných ploch doporučujeme konečný nátěr Osmo UV 

Ochranným olejem bezbarvým č. 420, aby se pigmenty chránily 

před oděrem.

Upozornění: K úpravě větších dřevěných ploch nabízí Osmo 

speciální Kartáč k natírání podlah (150 mm), který umožňuje 

profesionální barevnou úpravu ve stoje. 

 ■ LZE NANÉST OSMO SELSKOU BARVU TAKÉ NÁSTŘIKEM?

Osmo Selská barva se nanáší v tenké vrstvě na čistý a suchý 

povrch dřeva pevným štětcem nebo Osmo Sadou k válečkování 

a natírání speciálně vyvinutou pro naše Color produkty. Pokud 

bude nanesena Osmo Selská barva nástřikem (např. pistolí 

s nádobkou), doporučujeme v každém případě dopracování 

štětcem.



Osmo Holz und Color 

GmbH & Co. KG 

DALŠÍ PRODUKTY

>   PODLAHA 

 Kreativní prkna 

 Vrstvené podlahy 

Masivní podlahové palubky

> DŘEVO UVNITŘ

  Profi ly z masivního dřeva 

na stěny a strop

>  LEPENÉ DŘEVO 

 Pracovní desky 

 Schodišťové stupně 

Dveře u nábytku 

 Konstrukční dřevo

> LIŠTY

 Funkční lišty, 

stavebnicové a stavební lišty

> ZAHRADY

Dřevo oživuje zahradu

> FASÁDY

  Systémy fasád z masivního 

dřeva

 Fasádní profi ly

 Fasádní dřevo

2013 Technické změny a dodací podmínky vyhrazeny. 

Údaje o rozměrech, cenách a obrázky bez záruky. I přes rozsáhlou kontrolu obsahu tohoto katalogu ne-

můžeme zcela vyloučit tiskové chyby. Barevnost je nezávazná. V zájmu inovace výrobků si vyhrazujeme 

změny.

Všechny katalogy obdržíte také u Vašeho Osmo odborného obchodního zástupce.




