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ФИНИШИ ЗА
ДЪРВО
ЗНАНИЯ И СЪВЕТИ

ЦВЯТ И ЗАЩИТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА
24 m2 / 1 l

ВАКСИ ЗА ПРЪСКАНЕ
Цветен
код

3012	
бяло плътно
3066	
бяло прозрачно

3084	
безцветен мат

3085 безцветен сатен

3086 безцветен гланц

3010 Натурален
3013	
Черен плътен

НОВО

НОВО

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Литър

каталожен парче/
пакет
номер

2.50

15101000

2

10.00

15101004

1

25.00

15101006

1

2.50

15101015

2

10.00

15101019

1

2.50

15101010

2

3. Междинен шлайф: най-малко P220

10.00

15101014

1

2.50

15100900

2

4. Втора ръка: полагане с пистолет/airless/airmix или HVLP.
Разходът е в зависимост от типа дървесина и повърхността,
прибл. 35 - 40 гр/м2.

контейнер

3009 полу мат R9

1СЛОЙ

10.00

15100904

1

25.00

15100910

1

2.50

15100905

2

10.00

15100909

1

25.00

15100915

1
2

2.50

10100521

10.00

10100522

1

25.00

15101075

1

2.50

15101027

2

10.00

15101031

1

2.50

15101084

2

10.00

15101086

1

Цена

1. Първа ръка: полагане с пистолет/airless/airmix или HVLP (Може
да се положи и с четка или тампон). Наред с други фактори,
в зависимост и от типа дървесина, разходът е прибл.
35-40 гр/м2.
2. Осигурете добра вентилация докато изсъхва.

5. Осигурете добра вентилация докато изсъхва.
Забележка: Желаният ефект против подхлъзване клас R9 се
постига само при полагане на 2 слоя. 3009 не трябва да се
обработва с падове.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕДИМСТВА:

Osmo Масло с твърда вакса за пръскане
е идеално за всички видове дървесина за
вътрешно приложение, където се изисква
устойчивост на натоварване, постоянна и лесна
поддръжка: например стълби, мебели, маси,
кухненски плотове, играчки, паркет, подове
и др. Особено подходяща е за употреба във
влажни помещения като бани и кухни.

>> Изключително здрав и устойчив на износване
финиш
>> Полагане с пистолет / airmix / airless / HVLP
>> Лесно полагане
>> Бързо съхнене
>> Подходяща също за влажни помещения
>> Устойчива на кафе, вино, кока кола

ИНСТРУМЕНТИ

ПАРАМЕТРИ

ВРЕМЕНА ЗА СЪХНЕНЕ

Пистолет:
Налягане прибл. 3,0 - 3,5; дюза прибл. 1,3 - 2,0 мм

На пипане:
Време за съхнене около 2 - 3 часа при нормални условия
(23 °C/50 % отн. влажност); 1 час при 50 °C в камера с
циркулиращ въздух.

Airless/Airmix:
Налягане 80 – 120 bar
Airmix control въздух прибл. 1 – 2.5 bar
Дюза:: 0.28 – 0.33 mm
В зависимост от начина на работа/оборудване настройките трябва
да бъдат коригирани индивидуално, съобразявайки се с типа и
големината на обработваните елементи.
HVLP пистолет:
Поради многообразието на пистолетите, цитираните параметри не
са приложими.
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Готова повърхност за 1 ден, 2 ръце

Може да се шлайфа:
Време за съхнене прибл. 6 – 8 часа при нормални условия
(23 °C/50 % отн. влажност); 2 – 3 часа при 50 °C в камера с
циркулиращ въздух.
Може да се опакова:
Време за съхнене прибл.12 - 16 часа при нормални условия
(23 °C/50 % отн. влажност); 6 – 8 часа при 50 °C в камера с
циркулиращ въздух.
Принципно трябва да се осигури добра вентилация. По-ниски
температури и/или по-висока влажност могат да удължат
времето за съхнене.

24–48 m2 / 1 l

НОВ0 О
L
0.5

БАЙЦ МАСЛО
Цветен
код

3501 бял

3512	
сребърно

3514 графит

3516 жатоба

3518 светло сиво

3519 натурално

3541 хавана

3543 коняк

3564 табак

3590 черно

1СЛОЙ

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Литър

каталожен парче/
пакет
номер

0.50

15100805

6

1.00

15100807

4

2.50

15100809

2

0.50

15100813

6

1.00

15100812

4

2.50

15100814

2

0.50

15100815

4

2. Следи от четката могат да се премахнат в рамките на 30
минути след полагане.

контейнер

Цена

Завършена повърхност за 2 - 3 дни, 2 - 3 ръце
(1-ва/2-ра ръка байц масло, 2-ра/3-та ръка масло с твърда вакса)
Прозрачно оцветяване:
1. Положете много тънко върху чиста, суха повърхност по
дължина на жилите на дървото с Osmo четка за под, Osmo
микрофибърен валяк или Osmo шпакла.

1.00

15100817

4

3. Втрийте евентуално с бял пад.

2.50

15100819

2

0.50

15100825

4

1.00

15100822

4

4. Време за съхнене прибл. 12 часа (нормални климатични
условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температура и/
или по-висока влажност може да удължи времете за съхнене.
Осигурете добро вентилиране.

2.50

15100824

2

0.50

15100843

6

1.00

15100842

4

2.50

15100844

2

0.50

15100848

6

7. Втрийте евентуално с бял пад.

1.00

15100847

4

8. Време за съхнене прибл.12 часа.

2.50

15100849

2

0.50

15100838

6

9. След изсъхване положете краен слой прозрачно безцветно
масло с твърда вакса и оставете да изсъхне and allow to dry.

1.00

15100837

4

2.50

15100839

2

0.50

15100828

6

1.00

15100827

4

2.50

15100829

2

0.50

15100831

6

1.00

15100832

4

2.50

15100834

2

0.50

15100803

6

1.00

15100802

4

2.50

15100804

2

Интензивно оцветяване:
5. Положете 1-ва ръка както е описано по-горе 1-4.
6. Положете втора ръка, също много тънко съгласно т. 1.

Забележка: За по-малки повърхности байц маслото може да се
полага с кърпа (без мъх).

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕДИМСТВА

Osmo Байц Масло е идеално за оцветяване на
всички дървени подове като дюшеме и паркет
от масив, инженерингов паркет, OSB и коркови
подове, както и за стълби и мебели.

>> Атрактивни цветове, прозрачни и
интензивни
>> Може да се нанася със шпакла,
четка или валяк
>> Лесно за полагане
>> На базата на натурални масла

ИНСТРУМЕНТИ

Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладкo шлайфани повърхности. Други повърхности
например структурирани или четковани увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните
резултати могат да варират. Ето защо се препоръчва пробно полагане.
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ЦВЯТ И ЗАЩИТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА
МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА
ЕФЕКТ СРЕБРО / ЗЛАТО
Цветен
код

3091	сребърно

3092	златно

0.375

L

Литър

каталожен парче/
пакет
номер

0,375

10100323

4

0,75

10300071

4

2,50

10300072

2

0,375

10100324

4

0,75

10300077

4

2,50

10300078

2

контейнер

30 m2 / 1 l

НОВО

Ефект

1СЛОЙ

РЪЧНА ОБРАБОТКА
Цена

Завършена повърхност за 2 -3 дни, 2 - 3 ръце
(1-ва Polyx®-Oil Effect Silver/Gold, 2ра безцветно масло с твърда
вакса)
1. Първа ръка върху необработена, шлайфана дървесина
прибл. 30 мл/м2. За по-светла дървесина и за постигане на
очаквания ефект, първо нанесете Декорвакса Черен цвят и
оставете да изсъхне за 24 часа.
2. Корекции могат да бъдат правени на мокро до 30 мин след
полагането.
3. Съхнене около 24 часа (нормални климатични условия,
23 оС/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или
по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене.
Осигурете добро проветрение.
4. При желание можете да изгладите с фина шкурка (P400) или
със Scotchpad преди нанасяне на втора ръка.
5. Втора ръка прибл. 35 мл/м2 с безцветно масло с твърда вакса.
6. Съхнене прибл. 8 - 10 часа; вж. т. 3.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕДИМСТВА

Osmo Масло с твърда вакса Ефект Сребро/Злато
е оптимално за декоративно покритие на тъмни
подове (опушен дъб, орех) или тъмно оцветении
подове - дюшемета, паркети и тъмни мебелни
повърхности.

>>
>>
>>
>>

ИНСТРУМЕНТИ

За тъмни дървесини
Вписва се в модерните интериорни дизайни
С истински метални пигменти
Устойчиво на пот и слюнка, подходящо за
детски играчки
>> Устойчиво на кафе, вино, кола кола

ПАСТА ЗА ПОПРАВКИ
Цветен
код

3080	безцветен

контейнер

Грам

75

каталожен парче/
пакет
номер

10300323

12

РЪЧНА ОБРАБОТКА
Цена

Завършена повърхност за 1 ден
1. Първи слой върху почистена повърхност.
2. Най-добре да се положи с кърпа без мъхчета. Грешки могат да
се поправят на неизсъхнал финиш в рамките до 15 мин. след
първо полагане.
3. Време за съхнене: прибл. 8 – 10 ч. (нормални климатични
условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/
или по-висока влажност удължават времето за съхнене. Да се
осигури добро вентилиранеl.
4. Ако е необходимо, повторете 2-3 пъти.
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

ПРЕДИМСТВА

Osmo Паста за поправки е идеална за всякакви
дървени повърности в интериора, като мебели,
плотове, маси от масивна или слепена
дървесина. Също така за всички паркетни
подове, ОСБ или корк.

>> Възможна поправка на петна
>> Много здраво и износоустойчиво
>> Подходящо за дърво и микропорьозни
материали
>> Устойчиво на слюнка и пот, подходящо за
детски играчки
>> Устойчиво на кока-кола, кафе, вино

ИНСТРУМЕНТИ

КОМПЛЕКТ ЗА ПОДДРЪЖКА
НА СТЪЛБИ
СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

парче/

продукт

Комплект за поддръжка на
стълби

каталожен номер

пакет

12900066

1

Цена

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Препарат за почисване концентрат 250 ml
Масло за поддръжка безцветно 200 ml
Пад 2 бр.
Полиращ пад
Ръкавици 1 чифт
Инструкция

Моля следвайте препоръките за работа на всеки отделен
продукт.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

ПРЕДИМСТАВА

ИНСТРУМЕНТИ

Осмо поддържащ комплект за стълби е идеален
за почистване и освежаване на стъпала,
третирани с Осмо Масло с твърда вакса.

>> Един комплект за всички случаи - напълно
екипиран за почистване и поддръжка

КОМПЛЕКТ ТОП ОЙЛ
продукт

комплект Топ Ойл

каталожен номер

парче/
пакет

12900054

1

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА
Цена

>>
>>
>>
>>
>>

Топ Ойл мат 500 ml
Почистващ спрей 500 ml
Ръчен пад
Апликатор за масло
Пад за полиране

>> Инструкции
Моля следвайте инструкциите за работа за всеки отделен
продукт.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

ПРЕДИМСТВА

Osmo комплект Топ Ойл е идеален за защита
на мебели и работни плотове от масивна или
слепена дървесина (напр. кухненески плотове,
бюра, рафтове и др.) в интериора. Също
подходящ за корк и ОСБ.

>> Един комплект за всички случаи - пълно
екипиране за първоначална обработка,
поддръжка и освежаване.

ИНСТРУМЕНТИ

Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладкo шлайфани повърхности. Други повърхности
например структурирани или четковани увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните
резултати могат да варират. Ето защо се препоръчва пробно полагане.
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ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА
16 m2 / 1 l

ОТНО

ПРОЗРАЧЕН ФИНИШ
Цветен
код

000	безцветен сатен

ВО
1СЛОЙ

контейнер

Литър

РЪЧНА ОБРАБОТКА

каталожен парче/
пакет
номер

0,75

11600001

4

Завършена повърхност за 1 ден, 1 слой (изисква основа или топ
слой)

2,50

11600002

2

1. Първо нанасяне върху сурова дървесина прибл. 65 ml/m².

25,00

11600003

1

2. Време за съхнене прибл. 10-12 часа (нормални климатични
условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури
и/или по-висока влажност удължават времето за съхнене.
Осигурете добра вентилация.
3. След окончателно изсъхване, завършете с Osmo Кънтри
Колор, Еднослоен лазур HSPLUS или Защитно лазурно масло.
4. Като прозрачен, леко гланцов финиш: нанесете много тънък
слой по дължина на дървесните жили върху напълно изсъхнала
повърхност, обработена с пигментираните ОСМО финиши за
екстериор и разнесете добре.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

ПРЕДИМСТВА

Osmo Прозрачен финиш е изключително
универсален финиш с много възможни
употреби за външно приложение. Идеален
като базов слой за меки дървесини, грубо
обработени или посивели и износени от
времето дървесини, за балансиране на
различната степен на абсорбиране.

>> За външна употреба
>> Поливалентен
>> Силно водоотблъскващ и без органични
биоциди
>> Лесно полагане
>> Подходящ за дърво и микропорьозни
материали
>> Усточив на слюнка и пот, подходящ за детски
играчки

ИНСТРУМЕНТИ

10– 20 m2 / 1 l

О
НОВ
10 L

КРАФТ ГЕЛ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ

5 L,

1СЛОЙ
контейнер

продукт

Литър

каталожен парче/
пакет
номер

Крафт Гел за почистване

0,50

13900115

6

Крафт Гел за почистване

2,50

13900129

1

5,00

13900128

1

10,00

13900117

1

Крафт Гел за почистване

ОБЛАСТИ НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
Osmo Крафт Гел за почистване
се препоръчва особено за
дървени тераси, дървени
фасади, градинска мебел и
сходни площи.

ПРЕДИМСТВА
>> Възстановява естествените
характеристики на
необработена дървесина,
топлият цвят е отново видим.
>> Продуктът е без мирис и
биоразградим.

РЪЧНА ОБРАБОТКА
Готова повърхност за 1 ден
1. Изчеткайте грубата мръсотия.
2. Навлажнете повърхността с вода.
3. Нанесете прибл. 100 ml/m² върху посивяла дървесина.
4. След време за взаимодеиствие, минимум 20 минути,
изтъркайте с твърда четка и много вода. Повърхността трябва
да бъде обработена след около 48 часа (нормални климатични
условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниските температури
и/или по-високата влажност могат да удължат времето за
съхнене.
5. След това повърхността трябва да се предпази с Osmo финиш
за външна употреба.

Забележка: Защитете метални части (напр. панти) и растения
против директен контакт (може да покриете с мушама).
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ca. 5 m2 / 1 l

ГЕЛ ЗА ПРЕМАХВАНЕ
НА МАСЛО

1СЛОЙ
каталожен парче/
пакет
номер

контейнер

продукт

Литър

Гел за премахване на масло

0,50

13900142

6

Гел за премахване на масло
с четка

2,50

13900143

1

5,00

13900144

1

10,00

13900145

1

Гел за премахване на масло

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА
УПОТРЕБА

ПРЕДИМСТВА

Osmo Гел за премахване на
масло отстранява стари декинг
масла и петна на декинг от
дърво и градинската мебел.
Идеален за отстраняване на
маслени финиши при частично
изхабени декинги за постигане
на еднородна повърхност.

>> Възстановява равномерно
почистената повърхност
>> Идеален за отстраняване
на маслени финиши при
частично обезцветени
повърхности благодарение
на климатичните условия

РЪЧНА ОБРАБОТКА
Завършена повърхност за 1 ден
1. Отстранете грубата мръсотия.
2. Нанесете върху сухата повърхност достатъчно дебел слой
(около 200 мл/м2).
3. Време на реакция: оставете до 60 мин. Поддържайте
повърхността влажна - напр. със спрей бутилка.
4. След това почистете по посока на дървените жили обилно с
чиста вода. Оставете да изсъхне мин. 48 часа (при нормални
климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност) По-ниски
температури и/или по-висока влажност удължават времето за
съхнене.
5. След изсъхване проверете повърхността на дървесината и ако
е необходимо повторете процеса.
6. Ако е необходимо повърхността да бъде отново омаслена,
трябва да се неутрализира и третира с ОСМО 6609 Крафт Гел
след изсъхване.
Забележка: Покрийте всички области, които не трябва да се
третират, като например чувствителни растения, порьозни
субстрати (напр. оцветени камъчета, бетон, мазилки и др.),
алуминий, цинк или лакирани повърхности. Осигурете влажен
моп, с който да сте готови да избършете всяка повърхност
(например алуминий, цинк или лакирани области), която
случайно е попаднала в контакт с гела. Моля, носете предпазни
ръкавици и очила.

Важно: да не се използва
за Дъб или Кестен, тъй като
екстрактите, съдържащи
се в тези дървесини, могат
да доведат до прекомерно
обезцветяване. За
някоидървесни видове (като
Гарапа и Кумару) може да има
обезцветяване, което да се
премахне с гела.

Остатъците от гела могат да окажат негативно влияние при
изсъхването и адхезионните свойства на последващите
покрития. Ето защо е абсолютно задължително повърхността да
се изплакне добре след третиране.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
КОМПЛЕКТ ЗА НАНАСЯНЕ
НА МАСЛО

РЪЧЕН ПАД С ВРЪЗКА
каталожен номер

парче/
пакет

Ръчен пад с връзка

14000238

6

Правоъгълен суперпад бял
120 x 250 мм

14000265

10

Правоъгълен суперпад
червен 120 x 250 мм

14000266

10

Правоъгълен суперпад
зелен 120 x 250 мм

14000267

10

Апликатор за масло
120 x 250 мм

14000272

15

продукт

НОВО

продукт

Комплект за нанасяне на
масло

каталожен номер

парче/
пакет

14000273

4

СЪДЕРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА
>>
>>
>>
>>

1 дръжка за апликатор 85 x 135 mm
2 апликатора за масло 95 x 155 mm
Вана с набраздена повърхност 22 x 20 cm
3 вложки за вана

Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладкo шлайфани повърхности. Други повърхности
например структурирани или четковани увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните
резултати могат да варират. Ето защо се препоръчва пробно полагане.

7

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

> ФАСАДИ ОТ ДЪРВО
Фасадни системи
Фасадни шиндли
Фасонирана дървесина

>С
 ЪЧЛИНЕНИ ПЛОТОВЕ
Масивни дървени плотове
Работни плотове
Мебелни врати

> ПОДОВИ НАСТИЛКИ
Масивни дюшемета
Дюшемета Креатив

>Д
 ЪРВЕНИ ПРОФИЛИ
Первази
Декоративни корнизи

> ФИНИШИ ЗА ДЪРВЕСИНА
За интериора и екстериора
Защита и грижа

> ДЕКИНГ
Масив и BPC
Декинг плочи

> ДЪРВО ЗА ИНТЕРИОРА
Масивни дървени профили
Рамки
Рендосана дървесина

> ПАРАВАНИ
Масив и BPC
Огради

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf
PO Box 110161
D-48203 Warendorf
Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200
www.osmo.de
info@osmo.de
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