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POWŁOKI DO
DREWNA
FARBY I OCHRONA
NA ZEWNĄTRZ

TO WŁAŚNIE OSMO

DREWNO, KTÓRE TRWA. Drzewo rosnąc przez 100
lat staje się materiałem o wyjątkowych właściwościach.
Firma Osmo przez ponad 100 lat swej działalności
gromadziła doświadczenia w obróbce drewna. Fachowa
wiedza i bezgraniczne zaangażowanie od lat służą odpo
wiedniemu przetwarzaniu i optymalnej ochronie cennego
surowca jakim jest drewno.
FARBA, KTÓRA CHRONI. Tylko powłoka opracowa
na z myślą o specyficznych potrzebach drewna jest w
stanie zachować na długie lata jego naturalne piękno i
wytrzymałość. Już ponad 40 lat temu firma Osmo stała
się pionierem w tej dziedzinie, opracowując innowacyjne
powłoki na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych,
które pozwalają drewnu swobodnie oddychać.
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NASZE DOŚWIADCZENIE

DREWNO
SPOT YKA
FARBĘ
IDEALNE POŁĄCZENIE. Pasja dla obróbki i ochrony
drewna spotykają się w nowoczesnych laboratoriach
i fabrykach Osmo. Do dziś jest to jedyna firma, która
dla zapewnienia najwyższej jakości produktów, oferuje
podłogi, tarasy, fasady drewniane i stolarkę ogrodową
zabezpieczone specjalnie opracowanymi i wyproduko
wanymi przez siebie powłokami.
Drewno i farba z jednego źródła – to rozwiązanie,
któremu możesz zaufać.
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TO WŁAŚNIE OSMO

NATURALNIE, ŻE OSMO.
PRZECIEŻ DOŚWIADCZENIE
OWOCUJE WIEDZĄ.
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TRWAŁOŚĆ
TRWAŁE PIĘKNO DZIĘKI NATURALNYM OLEJOM
I WOSKOM
Drewno jest materiałem organicznym. Jego komórki, po
dobnie jak ludzka skóra, są w stanie wchłaniać i uwalniać
wilgoć. Potocznie mówi się, że drewno oddycha. Aby nie
utraciło tej wyjątkowej właściwości, stworzyliśmy spe
cjalistyczne powłoki precyzyjnie dostosowane do specy
ficznych potrzeb materiału, jakim jest drewno. Powłoki
Osmo bazują na naturalnych olejach i woskach. Oleje
wnikają głęboko w drewno i chronią je od wewnątrz.
Woski tworzą elastyczną, przepuszczającą powietrze
powłokę, która chroni je przed działaniem czynników
zewnętrznych. Dzięki temu drewno przez długi czas po
zostaje piękne i zachowuje naturalną elastyczność.
NATURALNE: MIESZKAJ ZDROWO
Bazą powłok Osmo są przyjazne dla zdrowia i dobro
czynne dla drewna oleje roślinne pozyskiwane ze
słonecznika, soi, lnu i ostu. Naturalne, ochronne woski
są dopuszczone do kontaktu z żywnością, pigmenty
nie zawierają szkodliwych metali ciężkich i innych
zanieczyszczeń, a odaromatyzowana benzyna lakowa
zapewnia równomierne rozprowadzenie powłoki.
BARDZO W YDAJNE: OSZCZĘDZAJ Z GŁOWĄ
Powłoki Osmo posiadają niezwykle wysoką zawartość
olejów i pigmentów. Są więc bardziej wydajne niż trady
cyjne farby. Efekt doskonałego pokrycia powierzchni
drewna uzyskuje się
już po nałożeniu jednej lub dwóch warstw i to bez
konieczności zastosowania jakiegokolwiek gruntu.
Jedną puszką Osmo można pokryć dwa razy większą
powierzchnię niż zwykłymi farbami. Z Osmo oszczędzasz
czas i pieniądze.
SZYBKIE NAKŁADANIE: BEZ CYKLINOWANIA
Zapomnijcie o czasochłonnym cyklinowaniu. Powłokom
Osmo można łatwo i szybko przywrócić blask bez
konieczności szlifowania. W tym celu nie trzeba malować
całej powierzchni.
Z POWŁOKAMI DO DREWNA OSMO - POCZUJESZ
RÓŻNICĘ.
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FARBY
I OCHRONA NA ZEWNĄTRZ
SPIS
TREŚCI

PŁOT Y / PERGOLE

OLEJ KRYJĄCY
ZEWNĘTRZNY
(Strona 11)

LAZURA OLEJNA
DO OCHRONY
DREWNA
(Strona 13)

LAZURA OLEJNA DO
OCHRONY DREWNA
EFFEKT
(Strona 15)

OLEJE
TARASOWE
(Strona 9)

OLEJ OCHRONNY UV /
OLEJ OCHRONNY UV
EXTRA (Strona 19)

LAZURA
JEDNORAZOWA
HSPLUS
(Strona 17)

TARASY

OLEJE
TARASOWE
(Strona 9)

IMPREGNAT DO
CZOŁA DESKI
TARASOWEJ
(Strona 8)

ANTYPOŚLIZGOWY
OLEJ DO
TARASÓW
(Strona 9)

LAZURA OLEJNA
DO OCHRONY
DREWNA
(Strona 13)

FASADY / ALTANKI

OLEJ KRYJĄCY
ZEWNĘTRZNY
(Strona 11)

LAZURA OLEJNA DO LAZURA OLEJNA DO
OCHRONY DREWNA OCHRONY DREWNA
EFFEKT
(Strona 13)
(Strona 15)

OLEJ KRYJĄCY DO OLEJ OCHRONNY UV /
OKIEN I DRZWI
OLEJ OCHRONNY UV
EXTRA
(Strona 10)
(Strona 19)
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IMPREGNAT DO
DREWNA WR
(Strona 20)

LAZURA
JEDNORAZOWA
HSPLUS
(Strona 17)

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

MEBLE OGRODOWE

OLEJ KRYJĄCY
ZEWNĘTRZNY
(Strona 11)

LAZURA
JEDNORAZOWA
HSPLUS
(Strona 17)

OLEJE
TARASOWE
(Strona 9)

SPECJALNY OLEJ DO
DREWNA TWARDEGO
- SPRAY
(Strona 25)

PIELĘGNACJA I NARZĘDZIA

ZESTAW DO
PIELĘGNACJI MEBLI
OGRODOWYCH
(Strona 21)

ŚRODEK DO
CZYSZCZENIA
TARASÓW
(Strona 22)

GARD CLEAN
(Strona 22)

ŻEL DO USUWANIA
SZAROŚCI DREWNA
(Strona 22)

ŚRODEK DO
CZYSZCZENIA
KOMPOZYTÓW
(Strona 23)

PŁYN DO
CZYSZCZENIA W
SPRAY‘U
(Strona 23)

SPECJALNY OLEJ
DO DREWNA TWAR
DEGO - SPRAY
(Strona 25)

ZESTAW DO
ODŻYWICZANIA
(Strona 25)

ŚRODEK DO
ODTŁUSZCZANIA
I CZYSZCZENIA
NARZĘDZI
(Strona 25)

PĘDZEL DO
MALOWANIA
(Strona 25)

ZESTAW MAŁY DO
APLIKACJI
(Strona 25)

TARASOWY
ZESTAW DO
APLIKACJI
(Strona 25)

SZCZOTKA DO
PODŁÓG Z
UCHWYTEM
(Strona 25)

UCHWYT
TELESKOPOWY
(Strona 25)
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FARBY I OCHRONA NA ZEWNĄTRZ

IMPREGNAT DO CZOŁA DESKI
TARASOWEJ
ZABEZPIECZA CZOŁO DESKI
PRZED PĘKNIĘCIAMI!
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OLEJE TARASOWE
Opracowane z myślą o indywidualnych potrzebach
poszczególnych gatunków drewna szlachetnego!
>> bezbarwne lub transparentne, o jedwabistym połysku, do
powierzchni zewnętrznych
>> szczególnie zalecane do mebli ogrodowych i desek
tarasowych
>> wygładzają powierzchnię drewna oraz nadają mu
właściwości hydrofobowe i odporność na zabrudzenia
>> zalecana ilość powłok: na surowe drewno – 2 powłoki,
w przypadku renowacji z reguły wystarcza 1 powłoka na
oczyszczoną powierzchnię – bez szlifowania!
>> dostępne pojemności: 0.75, 2.5 i 25 litrów
>> przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 24 m²
UWAGA: Olej Tarasowy Teak jest bezbarwny, nie chroni
drewna przed promieniami UV (szarzeniem).

ANT YPOŚLIZGOW Y OLEJ DO TARASÓW
Antypoślizgowa powłoka na bazie oleju - to większe
bezpieczeństwo dla Twojej rodziny!

Sposoby aplikacji:

004 Daglezja
006 Bangkirai,
016 Bangkirai
naturalnie stonowany naturalnie stonowany ciemny

007 Teak,
bezbarwny

009 Modrzew,
010 Termodrewno
013 Garapa,
014 Massaranduba
naturalnie stonowany naturalnie stonowany naturalnie stonowany naturalnie stonowany

019 Szary

021 Dąb brunatny

5735 Bezbarwny
Impregnat do Czoła
Deski Tarasowej

430 Bezbarwny*
Antypoślizgowy

*Bezbarwne powłoki wykończeniowe nie chronią drewna przed promieniowaniem UV (szarzeniem).
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FARBY I OCHRONA NA ZEWNĄTRZ

PONOWNE
MALOWANIE
BEZ SMUG

Oszczędza cz

as i pieniądze

KORZYSTNA
CENA NA M2

OLEJ KRYJĄCY DO OKIEN I
DRZWI OSMO: BIAŁY 2104
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* 1 litr wystarcza na ok. 20 m²

OLEJ KRYJĄCY ZEWNĘTRZNY
Bogaty wybór kolorów i niezrównana trwałość
w każdych warunkach atmosferycznych!
>> kryjący, jedwabisty połysk, do powierzchni
zewnętrznych
>> zalecany do elewacji drewnianych, balkonów, altanek,
okien, domków wypoczynkowych i mebli ogrodowych
>> niezwykle wodoodporny i odporny na niewielkie
uszkodzenia
>> ilość powłok: w przypadku surowego drewna - 2 powłoki,
w przypadku renowacji z reguły wystarcza 1 powłoka na
oczyszczoną powierzchnię – bez szlifowania!
>> dostępne pojemności: 0.75, 2.5 i 25 litrów
>> przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 26 m²
Sposoby aplikacji:

2101 Biały

2203 Żółć
Świerkowa

2204 Kość
Słoniowa

2205 Żółć
Słoneczna

2308 Czerwień
Północy

2310 Cedr /
Sekwoja

2311 Czerwień
Karminowa

2404 Zieleń
Choinkowa

2501 Błękit
Lablador

2506 Błękit
Królewski

2507 Niebieski
Gołębi

2606 Brąz Średni

2607 Ciemny Brąz

2703 Ciemny Szary

2704 Kamienny
Szary

2708 Krzemienny
Szary

2716 Antracyt

2735 Jasny szary

2742 Betonowy

2104 Biały Olej
kryjący do okien
i drzwi

2 powłoki = kryjący
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FARBY I OCHRONA NA ZEWNĄTRZ

OCHRONA
Zawiera substancje
czynne zabezpieczające
powłokę przed atakiem
glonów i grzybów.

PIĘKNE, SZARE DREWNO TYLKO
Z LAZURĄ OLEJNĄ DO OCHRONY
DREWNA 905,906,907. *
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*Pozostałe odcienie kolorów znajdziesz na str. 13

LAZURA OLEJNA DO OCHRONY DREWNA
Grunt i lazura w jednej powłoce - innowacyjna,
długotrwała ochrona na bazie naturalnych olejów!
>> transparentna, jedwabisty połysk, na zewnątrz
>> szczególnie zalecana do fasad drewnianych, balkonów,
płotów, pergoli, tarasów drewnianych itp.
>> lazura działa hydrofobowo, jest nadzwyczaj odporna na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
>> pozwala drewnu swobodnie oddychać, zawiera substancje
czynne chroniące przed atakiem pleśni, glonów i grzybów
>> zalecana ilość powłok: na surowe drewno - 2 powłoki,
w przypadku renowacji z reguły wystarcza 1 powłoka
>> dostępne pojemności: 0.75, 2.5 i 25 litrów
>> przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 26m²
>> Lazura Olejna 701 może zmatowić pionowe, zewnętrzne
powierzchnie drewniane pokryte błyszczącymi powłokami.
Stosowana samodzielnie nie zapewnia ochrony UV.
Sposoby aplikacji:

700 Sosna
na świerku

702 Modrzew
na świerku

703 Mahoń
na świerku

706 Dąb
na świerku

707 Orzech
na świerku

708 Teak
na świerku

728 Cedr
na świerku

729 Zieleń Choinkowa
na świerku

712 Heban
na świerku

727 Palisander
na świerku

731 Daglezja
na świerku

732 Dąb jasny
na świerku

710 Pinia
na świerku

900 Biały
na świerku

701 Bezbarwna, matowa*
903 Szarość
Bazaltowa na świerku * Brak ochrony UV

905 Patyna
na świerku

906 Perłowy szary
na świerku

SZARE POWŁOKI
WYKOŃCZENIOWE:
907 Kwarcowy szary
na świerku

*Matowe wykończenie na pionowych, zewnętrznych powierzchniach drewnianych. 13

FARBY I OCHRONA NA ZEWNĄTRZ

ZALET Y OLEJU
> Prosty w użyciu
> Efekt kropel rosy
> Nie łuszczy się

INTRYGUJĄCY, METALICZNY
POŁYSK!
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LAZURA OLEJNA DO OCHRONY DREWNA EFFEKT
Podążając za najnowszymi trendami architektonicznymi,
Osmo proponuje innowacyjną długotrwałą ochronę
drewna w trzech atrakcyjnych metalicznych odcieniach!
>> transparentna, z jedwabistym połyskiem, na zewnątrz
>> szczególnie zalecana do fasad drewnianych, balkonów,
wiat garażowych, płotów, pergoli
>> działa hydrofobowo, jest nadzwyczaj odporna na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
>> tworzy „oddychającą", porowatą powłokę - doskonałą
ochronę przed atakiem pleśni, glonów i grzybów
>> zalecana ilość powłok: na surowe drewno 2 powłoki,
w przypadku renowacji wystarcza z reguły 1 powłoka,
na oczyszczoną powierzchnię – bez szlifowania!
>> dostępne pojemności: 0.75, 2.5 i 25 litrów
>> przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 26 m²

Sposoby aplikacji:

1140 Srebrny Agat
na świerku

1142 Srebrny Grafit
na świerku

1143 Srebrny Onyx
na świerku
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FARBY I OCHRONA NA ZEWNĄTRZ

Bezpieczny dla
zdrowia ludzi, zwierząt
i roślin (po wyschnięciu)
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SZYBSZY, W YDAJNIEJSZY,
BARDZIEJ OSZCZĘDNY W ZUŻYCIU
MATERIAŁU!
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SEITE 17

LAZURA JEDNORAZOWA HSPLUS
Dzięki wysokiej zawartości olejów, możesz pokryć dwa
razy większą powierzchnię - oszczędzaj czas i pieniądze!
> przezroczysta, jedwabisty połysk, przeznaczona do
powierzchni zewnętrznych
> szczególnie polecana do fasad drewnianych, bal
konów, dolnych warstw dachu, pergoli, płotów
> wygładza powierzchnię drewna, nie pęka, nie łuszczy
się i nie rozwarstwia.
> jest trwała, odporna na zmiany pogody i promienie
UV, powłoka jest hydrofobowa, reguluje poziom
wilgotności, zapobiega pęcznieniu drewna
> zalecana ilość powłok: wystarczy jedna powłoka!
> dostępne pojemności: , 0.75, 2.5 i 25 litrów
> przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 26 m²

Sposoby aplikacji:

9211 Biały Świerk*
na świerku

9212 Srebrna Topola
na świerku

9221 Sosna
na świerku

9234 Czerwień
Skandynawska
na świerku

9235 Czerwony Cedr 9236 Modrzew
na świerku
na świerku

9241 Dąb
na świerku

9242 Zieleń
Choinkowa
na świerku

9261 Orzech
na świerku

9264 Palisander
na świerku

9262 Teak
na świerku

9232 Mahoń
na świerku

9271 Heban
na świerku

*Mała ochrona UV
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FARBY I OCHRONA NA ZEWNĄTRZ

Fotografia: Schwörer-Haus KG

OLEJ OCHRONNY UV EXTRA:
CHRONI RÓWNIEŻ OD ATAKU
ALG, PLEŚNI I GRZYBÓW.
18

Jedwabisty połysk z filmem ochronnym

OLEJ OCHRONNY UV /
OLEJ OCHRONNY UV EXTRA
Optymalna ochrona przed słońcem - pierwszy,
bezbarwny Olej Ochronny UV na zewnątrz!
>> bezbarwny, jedwabisty połysk, do powierzchni
zewnętrznych
>> szczególnie zalecany do powierzchni pionowych: fasad
drewnianych, elementów balkonowych, mebli ogro
dowych, okien i drzwi, itp.
>> jako powłoka wykończeniowa nałożona na barwio
ne drewno wyraźnie wydłuża jego żywotność bez
konieczności renowacji; jako samoistna powłoka,
opóźnia proces szarzenia drewna dzięki filtrowi UV 12
w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem
>> Olej Ochronny UV Extra zawiera aktywne składniki
chroniące drewno przed atakiem pleśni, grzybów i
glonów
>> zalecana ilość powłok: na surowe drewno 2 powłoki,
w przypadku renowacji wystarcza z reguły 1 powłoka, na
oczyszczoną powierzchnię – bez szlifowania!
>> dostępne pojemności: 0.75, 2.5 i 25 litrów
>> przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 18m²

Sposoby aplikacji:

410/420 Bezbarwny
wolny od biocydów /
z filmem ochronnym

425 Dąb z filmem
ochronnym

Drewno surowe lub zabezpieczone zwykłą
lazurą bez ochrony UV.

428 Cedr z filmem
ochronnym

429 Surowe Drewno
z filmem ochronnym

Drewno zabezpieczone Olejem
Ochronnym UV.

*Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
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FARBY I OCHRONA NA ZEWNĄTRZ

IMPREGNAT DO DREWNA WR
Specjalna ochrona drewna przed sinicą i insektami!
>> bezbarwny, na zewnątrz
>> szczególnie polecany do zabezpieczania nieobciążonych
>> statycznie drewnianych elementów nie mających
kontaktu z ziemią, jak: okna, drzwi, pergole, rolety,
okładziny zewnętrzne, meble ogrodowe
>> silnie hydrofobowy, zapobiega pęcznieniu i kurczeniu się
drewna oraz skutecznie zabezpiecza je przed sinizną,
gniciem i szkodnikami drewna. Idealny jako grunt do
powłok Osmo na bazie olejów
>> ilość powłok: wystarczy jedna powłoka, konieczne jest
nałożenie powłoki wykończeniowej Osmo
>> dostępne pojemności: 0.75, 2.5 i 25 litrów
>> zużycie 160 - 200 ml / m2

Sposoby aplikacji:
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*Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

SEITE 21

ZESTAW DO PIELĘGNACJI MEBLI OGRO
DOW YCH
Nowy, świeży wygląd mebli ogrodowych - zarówno z
Teaku jak i innych twardych gatunków drewna!
> zestaw do pielęgnacji drewna na zewnątrz
> szczególnie zalecany do mebli ogrodowych
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:
> Żel do Usuwania Szarości Drewna – do gruntownego
oczyszczania i odświeżania zszarzałego drewna
> Specjalny Olej w Spray'u do Drewna Twardego – chroni,
pielęgnuje i przywraca piękno meblom i tarasom (olej
chroni drewno przed wnikaniem wody i brudu)
> twarda szczotka i włóknina do szlifowania

ZALET Y OLEJU
> Prosty w użyciu
> Efekt kropel rosy
> Nie łuszczy się
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ŚRODEK DO CZYSZCZENIA TARASÓW
>
>
>
>

wysoce skuteczny koncentrat, na zewnątrz
usuwa oporne zabrudzenia
dostępne opakowania: 1 i 5 litrów
1 litr wystarcza na ok. 30-100 m²,
w zależności od stopnia zabrudzenia

GARD CLEAN*
>
>
>
>

wysoce skuteczny koncentrat, na zewnątrz
usuwa zielone narośla
dostępne opakowania: 1, 5 litrów
1 litr wystarczna na ok 30-100 m²,
w zależności od ilości zielonego nalotu

ŻEL DO USUWANIA SZAROŚCI DREWNA
> specjalistyczny środek czyszczący do
drewna na zewnątrz
> przywraca szaremu drewnu naturalny,
świeży wygląd
> pojemność: 0,5 l; 2,5 litra ze szczotką
do szorowania
> 1 litr wystarcza na ok. 10 m², w zależności od stopnia
zszarzenia
22

* Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym
użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA KOMPOZY TÓW
>> wysoce skuteczny koncentrat na zewnątrz
>> gruntowne czyszczenie tarasu
kompozytowego
>> dostępne pojemności: 1, 5 litrów
>> 1 litr wystarcza na ok 10-50 m2
w zależności od stopnia zabrudzenia
Przed użyciem absolutne konieczne jest przeprowadzenie próby!
Środek należy zawsze zastosować na całej powierzchni!

PŁYN DO CZYSZCZENIA W SPRAY'U
>> płyn do czyszczenia w spray'u
>> wygodne i szybkie czyszczenie mebli
ogrodowych
>> pojemność: 0,5 litra
>> wydajność zależy od stopnia zabrudzenia

WSKAZÓWKA
Taras z kompozytów polimerowych,
sprawnie wyczyścisz Środkiem do czysz
czenia kompozytów z użyciem Maszyny
do Czyszczenia Tarasów i Podłóg Osmo.
Informacje o dystrybutorach
regionalnych Osmo znajdziesz na
www.osmo.com.pl.
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FARBY I OCHRONA
NA ZEWNĄTRZ
PIELĘGNACJA
I NARZĘDZIA

NARZĘDZIA DLA UZYSKANIA
OPT YMALNYCH EFEKTÓW
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SPECJALNY OLEJ DO DREWNA
TWARDEGO - SPRAY
Idealny zarówno do odświeżenia zaolejowanej
powierzchni jak i konserwacji mebli ogrodowych
wykonanych z twardego drewna. W łatwy i szybki
sposób chroni i pielęgnuje drewno!

ZESTAW DO ODŻYWICZANIA
Szybko i łatwo usuwa zabrudzenia pochodzące
z żywicy.

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PĘDZLI
I ROZCIEŃCZANIA FARB
Łatwo i szybko oczyszcza pędzle i narzędzia
używane do nakładania powłok Osmo, olejów i farb
żywicznych.

PĘDZEL DO DREWNA OSMO
Dostępne szerokości: 25, 50, 60 i 100 mm.
Przeznaczone do ręcznej aplikacji wszystkich
powłok Osmo na bazie naturalnych olejów.

MAŁY ZESTAW DO APLIKACJI
Zawartość: korytko ze zintegrowanym odciska
czem, wkłady wymienne (3 sztuki), pędzel Osmo
(60 mm), wałek z mikrofazy (szerokość 100 mm),
uchwyt

ZESTAW DO PIELĘGNACJI TARASÓW
Szczotka do malowania tarasów z uchwytem
(150 mm), pędzel do malowania (25 mm), korytko,
3 wkładki do korytka

SZCZOTKA DO PODŁÓG Z UCHWYTEM
Dostępne szerokości: 150, 220 i 400 mm. Dzięki
ergonomicznemu uchwytowi idealna do ręcznej
aplikacji Wosków Twardych Olejnych i Wosków
Dekoracyjnych oraz Olejów Tarasowych.

UCHW Y T TELESKOPOW Y
Wysokiej jakości aluminiowa, teleskopowa rączka
z miękkim uchwytem. Regulowana w zakresie od
120-200 cm.
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JESZCZE WIĘCEJ KOLORÓW
186 odcieni RAL- i 1950 odcieni NCS
Mikroporowate powłoki Osmo, na bazie naturalnych
olejów: Olej Kryjący Zewnętrzny oraz Lazurę Olejną do
Ochrony Drewna można zamówić niemal we wszystkich
odcieniach zgodnych z palety RAL i NCS. Na zamówienie
Olej Kryjący Zewnętrzny jest również dostępny z aktywnymi
składnikami chroniącymi drewno przed atakiem glonów i
grzybów.
Odcienie są mieszane na zamówienie w laboratorium i
dostarczane na teren Polski w ciągu 2-3 tygodni od dnia
zamówienia. Kolory te mogą się różnić w zależności od
danego gatunku drewna. Minimalna wielkość zamówienia
wynosi 2,5 litra z każdego wybranego koloru. Wykonane
na zamówienie kolory są odcieniami przybliżonymi. Nie są
dostarczane kolory fluorescencyjne i metaliczne.

Lazury pozwalają zachować
widoczne drewniane słoje,
które będą prześwitywały.
Wygląd barwy, w zależności
od gatunku drewna może
optycznie różnić się od
koloru wybranego palety
RAL / NCS.

Oryginalny odcień RAL 8028

kryjący
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PORÓWNANIE POWŁOK

JEDEN SYSTEM ŁĄCZĄCY WSZYSTKIE ZALETY

POWŁOKI NA BAZIE NATURAL
NYCH OLEJÓW I WOSKÓW
>> Chronią drewno od wewnątrz
>> Nie tworzą hermetycznego
filmu
>> Tworzą ochronną,
mikroporowatą powłokę

ZALETY
>> Wnikają głęboko w drewno
i jednocześnie chronią jego
powierzchnię
>> Nadają „efekt wilgotnego
drewna”
>> Z łatwością można dokonać
miejscowej renowacji tych
powłok
>> Nie pękają, nie łuszczą się,
ani nie wybrzuszają
>> Bardzo dobra odporność na
ciecze
>> Łatwa konserwacja

PORÓWNANIE INNYCH TYPÓW POWŁOK

TRADYCYJNE POWŁOKI OLEJOWE

POWŁOKI WODNE
I LAKIERNICZE

>> Chronią drewno od wewnątrz
>> Nie tworzą hermetycznego
filmu
>> Nie tworzą powłoki ochronnej
na powierzchni

>> Chronią drewno od zewnątrz
>> Tworzą hermetyczny film
>> Tworzą na powierzchni grubą
warstwę

ZALETY POWŁOK OLEJOWYCH

ZALETY POWŁOK WODNYCH

>> Olej wnika głęboko w drewno
i łączy się z nim
>> Nadają „efekt wilgotnego
drewna”
>> Z łatwością można dokonać
miejscowej renowacji takiej
powłoki
>> Nie pęka, nie łuszczy się, ani
nie wybrzusza

>> Dobra odporność na ciecze
>> Zabezpiecza przed ścieraniem
>> Łatwa pielęgnacja

WADY POWŁOK NA BAZIE OLEJU

WADY POWŁOK WODNYCH

>> Niewystarczająca odporność
na ciecze
>> Czasochłonna konserwacja
i pielęgnacja

>> Renowacja jest możliwa tylko
po oszlifowaniu
>> Powierzchnia nie może być
częściowo odnowiona
>> Pękają, wybrzuszają
i łuszczą się
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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/en
info@osmo.de

Dystrybutor Generalny Polska:

Nobless Polska
Sierosław, ul. Skrajna 3B
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 84 53 900
info@nobless.pl
www.osmo.com.pl
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.osmo.com.pl
lub u dystrybutora regionalnego:

© 2016 PL 1.0 Zmiany techniczne i zmiany warunków dostaw
zastrzeżone. Miary, ceny i ilustracje podlegają zmianom. Chociaż
dokładnie sprawdziliśmy nasz katalog, nie jesteśmy w stanie stupro
centowo wykluczyć błędów w druku. Odcienie barw przedstawione w
katalogu nie są wiążące. W trosce o rozwój produktów i ich doskonalenie
zastrzegamy sobie prawo do technicznych modyfikacji produktów.

