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drewniane meble ogrodowe
ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA



Zabezpieczenie i konserwacja 
drewnianych mebli ogrodowych 

 

KROK 1: WYBIERZ ODPOWIEDNI PRODUKT

Jeśli zastanawiasz się, jak podejść do wyboru odpowiedniego produktu do zabezpieczenia mebli
ogrodowych, warto zacząć od odpowiedzi na pytanie: jaki kolor chcę uzyskać? W naszej ofercie
mamy bogatą paletę kolorów, która pozwoli Ci znaleźć ten właściwy. Do zabezpieczenia
drewnianych elementów na zewnątrz doskonale sprawdzi się lazura olejna, olej zewnętrzny
kryjący albo olej tarasowy. To wysokiej jakości innowacyjne impregnaty do drewna na bazie
naturalnych olejów i wosków roślinnych, które skutecznie chronią przed trudnymi warunkami
pogodowymi. 

Witaj! Dziękujemy, że pobrałeś darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak odpowiednio
przygotować i zabezpieczyć drewniane meble ogrodowe. Regularna i właściwa konserwacja da Ci
gwarancję pożądanego wyglądu na długo! Impregnowanie drewna to konieczność. Drewniane
meble ogrodowe są narażone na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Deszczowa aura,
wilgoć w powietrzu, promieniowanie UV,  grzyby i pleśń – to tylko część zagrożeń, z którymi
codziennie się zmagają. Bez odpowiedniej ochrony drewno traci swój wygląd, niszczeje i pęka.
Osmo proponuje Ci naturalne i sprawdzone produkty, abyś mógł cieszyć się pięknem mebli
ogrodowych na dłużej. 
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https://osmo.com.pl/produkt/lazura-olejna-ochrony-drewna/
https://osmo.com.pl/produkt/lazura-olejna-ochrony-drewna/
https://osmo.com.pl/produkt/olej-kryjacy-zewnetrzny/
https://osmo.com.pl/produkt/olej-tarasowy/


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

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

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.

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

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.

renowacja drewna pokrytego
starymi, mikroporowatymi
powłokami (oleje, olejowoski,
lazury, itp.) oraz drewna
zwietrzałego pod wpływem
warunków atmosferycznych;
idealny do fasad drewnianych,
balkonów, okien i okiennic, bram,
pergoli, paneli drewnianych,
mebli ogrodowych oraz altanek,
wiat garażowych.

powierzchnia drewna musi być
czysta, sucha i bez śladów
zmrożenia (wilgotność max. 20%). 
jeśli to możliwe, drewno należy
pokryć pierwszą warstwą oleju 
 jeszcze przed montażem.
19 dostępnych wybarwień;
1 litr wystarcza na 26m2
powierzchni pokrytej 1 powłoką;
należy położyć 2 powłoki.

jeśli pożądana jest dodatkowa
ochrona przed pleśnią, sinizną
lub owadami (szczególnie dla
drzew iglastych, jak np. sosna),
na drewno należy wcześniej –
możliwie ze wszystkich stron –
nałożyć Impregnat do Drewna
WR .

https://osmo.com.pl/produkt/impregnat-drewna-wr/


KROK 2: PRZYGOTUJ POWIERZCHNIĘ

Przed nałożeniem powłoki przygotuj powierzchnię – solidnie wyczyść ją z wszelkich zabrudzeń i
kurzu. Tylko dokładne wyczyszczenie doniczki, drewnianej ławki, czy huśtawki pozwoli cieszyć
się z odświeżonych przedmiotów. 

Drewno zazwyczaj ma pozatykane pory, a dzięki szlifowaniu otwieramy je, co pozwala olejom z
łatwością w nie wnikać i głęboko je zaimpregnować. Warto zastosować Płyn do czyszczenia w
spray'u na zewnątrz, specjalnie opracowany do codziennego czyszczenia i regeneracji mebli
ogrodowych.

skutecznie czyści bez wysuszania i
uszkadzania ochronnej powłoki na bazie
naturalnych olejów;
zabezpiecza i regeneruje powłokę;
nie pozostawia smug, osadu ani warstwy
filmu.

Wydajny i łatwy w użyciu płyn do codziennego
czyszczenia i pielęgnacji drewnianych mebli
ogrodowych w praktycznym opakowaniu z
atomizerem. Zawiera mydła na bazie
naturalnych olejów, dzięki czemu nie wysusza
drewna podczas czyszczenia.

https://osmo.com.pl/produkt/zel-usuwania-szarosci-drewna/


KROK 3: WYMIESZAJ PRODUKT

Przed malowaniem dokładnie wymieszaj 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 4: APLIKACJA IMPREGNATU

Równomiernie nakładaj preparat na mebel, a do miejsc trudno dostępnych
użyj pędzelka. Nasze powłoki są proste w aplikacji i umożliwiają użycie
różnych narzędzi do ich zastosowania: pędzel z naturalnym włosiem,
szczotka, rączka z nakładką, Pamiętaj: aplikuj cienką warstwę produktu
(optymalnie – tyle, ile wchłonie, rozprowadzając resztę po drewnie).

Wykonane w 100% z naturalnego
włosia pędzle zostały opracowane
do optymalnej aplikacji powłok
Osmo. Dzięki wysokiej jakości
wykonania i materiałów pozwalają
na szybkie i wydajne nanoszenie na
drewno każdej powłoki Osmo.

Praktyczny i uniwersalny zestaw do
wykończenia powierzchni
drewnianych – heblowanych,
szlifowanych, surowych oraz o
skomplikowanej strukturze. Idealny
do aplikacji wszystkich powłok na 
 bazie olejów i wosków.

https://osmo.com.pl/produkt/pedzle/
https://osmo.com.pl/produkt/szczotka-malowania-tarasow/
https://osmo.com.pl/produkt/raczka-do-pada/
https://osmo.com.pl/produkt/raczka-do-pada/


KROK 5: ODCZEKAJ

Po zakończeniu konserwacji i wyschnięciu powłoki nasze meble ogrodowe są
gotowe na każde warunki pogodowe. Ponadto oleje wyciągają każdy walor
drewna, uwydatniają jego barwę, podkreślają rysunek słojów, a powierzchnia
staje się przyjemna w dotyku, gładka. Teraz czas na wspomnianą kawę, którą
można wypić przy odnowionym stole.

KROK 6: MAMY TO!

Po nałożeniu pierwszej warstwy odczekaj 4-6 godz., zanim przejdziesz do
nakładania drugiej powłoki. Dwie powłoki powinny być wystarczające do
właściwego zabezpieczenia drewna i nadania mu odpowiedniego koloru.



PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

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

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).

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 powierzchnia
drewniana na zewnątrz ma
mieć zapewnioną
dodatkową ochronę, po
całkowitym wyschnięciu
oleju zalecamy pokrycie go
1 x warstwą Oleju
Ochronnego UV.

Z początku powłoka ma
delikatny połysk, a z
biegiem czasu staje się
jedwabiście matowa. Na
specjalne życzenie można
zamówić również w 186
klasycznych kolorach RAL i
1950 kolorach NSC.

Otrzymany kolor
powierzchni może się
różnić od próbek na
wzorniku. Dlatego
każdorazowo – zwłaszcza w
przypadku nieznanego
podłoża – zaleca się
wykonanie próby.



PRZYDATNE LINKI

olej tarasowy: https://osmo.com.pl/produkt/olej-tarasowy/ 
olej kryjący zewnętrzny: https://osmo.com.pl/produkt/olej-kryjacy-
zewnetrzny/
lazura olejna: https://osmo.com.pl/produkt/lazura-olejna-ochrony-drewna/
akcesoria i narzędzia do olejowania: https://osmo.com.pl/kategoria-
produktu/akcesoria-i-narzedzia/
produkty wspomagające odpowiednie przygotowanie powierzchni na
zewnątrz: https://osmo.com.pl/kategoria-produktu/pielegnacja/na-zewnatrz-
pielegnacja/
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) 


