PORADNIK
Krok po kroku:
olejowanie tarasu
JAK ZABEZPIECZYĆ I POMALOWAĆ

Olejowanie tarasu w 6 krokach
Witaj! Dziękujemy, że pobrałeś darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak odpowiednio
przygotować i zabezpieczyć drewniany taras. Regularna i właściwa konserwacja da Ci gwarancję
pożądanego wyglądu na długo! Ochronę desek tarasowych przed promieniowaniem UV, przed
deszczem, przed kurzem zapewni olejowanie. Tę czynność należy powtarzać co roku, najlepiej
przed sezonem letnim w bezdeszczową pogodę. Temperatura nie powinna spadać poniżej
10 stopni Celsjusza. Osmo proponuje Ci naturalne i sprawdzone produkty dla uzyskania
najlepszego efektu.

KROK 1: WYBIERZ ODPOWIEDNI PRODUKT
Zanim przejdziesz do wyboru odpowiedniego produktu, należy wziąć pod uwagę gatunek drewna
Twoich desek tarasowych oraz efekt, jaki chcesz uzyskać. W ofercie Osmo masz do wyboru
Lazurę Olejną do Ochrony Drewna i Olej Tarasowy.

2 powłoki

26

2 powłoki

PORÓWNANIE PRODUKTÓW

do zabezpieczenia i odnawiania barwy
egzotycznych gatunków drewna (Bangkirai,
Daglezja, Garapa, Massaranduba, Teak, modrzew)
oraz drewna impregnowanego ciśnieniowo
(świerk / sosna);
do transparentnego barwienia drewna dębowego
oraz drewna eukaliptusowego, Teak i innych
gatunków egzotycznych.

idealnie dopasowane do typowej barwy każdego
z gatunków drewna, więc bez problemu
pozwalają zachować, odnowić lub wyrównać
naturalny kolor desek tarasowych;
11 dostępnych wybarwień.

przed atakiem grzybów oraz pleśni drewno
należy uprzednio – jeżeli to możliwe ze
wszystkich stron – pokryć Impregnatem do
Drewna WR firmy Osmo

1 litr wystarcza na 24m2 powierzchni
pokrytej 1 powłoką;
12 godz. schnięcia;
należy położyć 2 powłoki.

do zabezpieczenia i transparentnego barwienia
drewna na zewnątrz;
idealna do fasad, elewacji, wiat garażowych,
balkonów, tarasów, bram, pergoli, mebli
ogrodowych, altanek (elementy niestabilne
wymiarowo) do drzwi, okien i okiennic
(elementy stabilne wymiarowo).

powłoka transparentna, a otrzymany kolor
powierzchni zależy od naturalnego odcienia
pokrywanego drewna i może się różnić od
próbek na wzorniku;
19 dostępnych wybarwień.

gotowe rozwiązanie 2w1, czyli podkład i
nawierzchnia w jednym produkcie
lazura zawiera już w swoim składzie biocydy
(aktywne składniki biobójcze), które chronią
przed atakami pleśni, glonów czy mchów.

1 litr wystarcza na 26m2 powierzchni
pokrytej 1 powłoką;
12 godz. schnięcia;
należy położyć 2 powłoki.

KROK 2: PRZYGOTUJ POWIERZCHNIĘ
Przed nałożeniem powłoki przygotuj powierzchnię – solidnie wyczyść ją z wszelkich zabrudzeń i
kurzu. Warto zastosować Żel do usuwania szarości drewna, specjalnie opracowany do
czyszczenia i regeneracji poszarzałego drewna na zewnątrz. Tak wyczyszczone drewno,
wystarczy pokryć olejem – odzyska ciepłą, naturalną barwę i świeży wygląd. Do olejowania
można przystąpić po całkowitym wyschnięciu desek tarasowych. Najlepszym sprzymierzeńcem
podczas procesu wysychania jest słońce.
Środek do Czyszczenia Tarasów firmy Osmo to wysoce
skuteczny koncentrat przeznaczony do czyszczenia na
mokro desek tarasowych surowych lub olejowanych.
Bardzo wydajny koncentrat
Głęboko oczyszcza powierzchnię drewna
Usuwa uporczywe plamy
Bardzo wydajny
Łatwy w użyciu

KROK 3: ZABEZPIECZ CZOŁA DESKI TARASOWEJ
Czoła deski tarasowej to najwrażliwszy element tarasu. W tym miejscu najczęściej następują
pęknięcia desek, dlatego należy użyć Impregnatu do czoła deski tarasowej, który ogranicza
także blaknięcie końcówek i powstawanie „wykwitów”, powodowanych wysączeniem się
naturalnych substancji oleistych zawartych w drewnie. Po zabezpieczeniu czoła desek można
rozpocząć olejowanie.
Impregnat do czoła deski tarasowej firmy Osmo
minimalizuje nasiąkliwość i wysychanie powierzchni
czoła deski. Znacząco redukuje pęcznienie i kurczenie
się drewna. W trakcie aplikacji wchłania się kapilarnie,
dzięki czemu bardzo dobrze chroni również drewno od
wewnątrz. Ogranicza też blaknięcie końcówek i
powstawanie „wykwitów”, powodowanych
wysączeniem się naturalnych substancji oleistych
zawartych w drewnie.

KROK 4: WYMIESZAJ PRODUKT
Przed malowaniem trzeba dokładnie wymieszać produkt w puszce. Same
wstrząśnięcie nie wystarczy – są to produkty wieloskładnikowe
(mieszanina kilku olei). Produkty Osmo to innowacyjne impregnaty do
drewna na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych pozyskiwanych
ze słonecznika, soi, lnu i ostu.

KROK 5: APLIKACJA OLEJU
Do aplikacji oleju możesz użyć: szczotki do tarasów, pędzla (z naturalnego
włosia) lub wałka. Pamiętaj: aplikuj cienką warstwę produktu (optymalnie –
tyle, ile wchłonie, rozprowadzając resztę po drewnie).

Profesjonalna szczotka do malowania tarasów drewnianych.
Opracowana specjalnie do aplikacji olejów tarasowych oraz innych
powłoki na bazie naturalnych olejów roślinnych. Świetnie
sprawdza się zarówno do pierwszej aplikacji, jak i renowacji
powłoki.
Wysokiej jakości włosie sprawia, że bardzo dobrze i wydajnie
nanosi materiał zarówno na gładkie, jak i profilowane
powierzchnie.

Wykonane w 100% z naturalnego włosia pędzle zostały opracowane
specjalnie do optymalnej aplikacji powłok Osmo. Dzięki wysokiej
jakości wykonania i materiałów pozwalają na szybkie i wydajne
nanoszenie na drewno niemal każdej powłoki Osmo.
Pędzle Osmo są dostępne w szerokościach: 25 mm, 50 mm, 60 mm,
100 mm

Duży wałek do aplikacji powłok do drewna Osmo na bazie olejów i
wosków.
Wykonany w 100% z nowoczesnej mikrofibry, odpornej na
działanie rozpuszczalników. Jej unikalna struktura zezwala na
wysoką absorpcję materiału, a następnie jego równomierną i
wydajną aplikację.
Użycie tego narzędzia ułatwi więc osiągnięcie jednolitego i
harmonijnego pokrycia podłogi oraz na oszczędne zużycie
materiału.

KROK 6: MAMY TO!
Po zakończeniu konserwacji, wyschnięciu powłoki nasz taras jest gotowy na
każde warunki pogodowe. Ponadto, oleje wyciągają każdy walor drewna,
uwydatniają jego barwę, podkreślają rysunek słojów, a powierzchnia staje się
przyjemna w dotyku, gładka. Pozostaje więc tylko cieszyć się pięknym,
zadbanym i przede wszystkim zabezpieczonym tarasem przez cały rok, aż do
następnego sezonu.

Autor zdjęć: @syla.home

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
LAZURA OLEJNA
Jasne, transparentne odcienie lazury
do drewna zapewniają ograniczoną
ochronę UV, dlatego nie są zalecane
do pokrywania mocno
nasłonecznionych powierzchni.

Powłoka po wyschnięciu ma
najpierw delikatny połysk, a
następnie staje się jedwabiście
matowa.

Jeżeli drewno poszarzało, przed
aplikacją oleju można mu przywrócić
naturalną barwę przy pomocy Żelu
do usuwania szarości drewna firmy
Osmo.

Dla uzyskania równej, jednolitej,
matowej powierzchni zalecamy
wykończenie powłoki pigmentowej
dodatkową warstwą bezbarwnej
Lazury Olejnej do Drewna (701).

OLEJ TARASOWY
Drewno o wysokiej zawartości
substancji oleistych musi zostać
poddane wietrzeniu, tak, by oleje były
stanie wystarczająco wniknąć w
drewno.

Dla efektu naturalnej patyny zamiast
powłoki pigmentowej należy nałożyć
2 warstwy bezbarwnego Oleju
Tarasowego Teak (007).

Dla mniej intensywnego zabarwienia
drewna, na powłokę pigmentową,
jako drugą warstwę, należy nałożyć
Olej tarasowy Teak lub
Antypoślizgowy Olej do Tarasów).

Jeżeli chcemy poprawić przyczepność
powierzchni naszego tarasu jako 2
warstwę należy nałożyć
Antypoślizgowy olej do tarasów firmy
Osmo.

PRZYDATNE LINKI
olej tarasowy: https://osmo.com.pl/produkt/olej-tarasowy/
lazura olejna: https://osmo.com.pl/produkt/lazura-olejna-ochrony-drewna/
akcesoria i narzędzia do olejowania: https://osmo.com.pl/kategoriaproduktu/akcesoria-i-narzedzia/
produkty wspomagające odpowiednie przygotowanie powierzchni na
zewnątrz: https://osmo.com.pl/kategoria-produktu/pielegnacja/na-zewnatrzpielegnacja/
porady Osmo: https://osmo.com.pl/porady/ogolne/
film
o
prawidłowym
przeprowadzeniu
olejowania:
https://www.youtube.com/watch?v=GVIjMbSE-TQ&t=10s

ZAINSPIRUJ SIĘ!
Szukasz inspiracji? Wejdź na naszą stronę i zobacz najnowsze realizacje!
https://osmo.com.pl/realizacje/
(zdjęcia z konkursu organizowanego przez Osmo. Autorzy: Justyna Kociołek,
Daniel Wijat, Łukasz Paryła)

