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Доверете се на специалиста

Osmo е специалистът, когато става въпрос за оптимално 
взаимодействие между дървесина и системи за покритие. 
Внимателното боравене с природните ресурси, съчетано с 
предлагане на най-доброто съотношение цена-качество, 
най-добрата приложимост и високото покритие на продукта 
е това, което е близо и скъпо за нашите сърца.  
 
С голямо осъзнаване за качество, ние държим всички стъпки 
от изследванията и разработките до производството в 
собствените си ръце. Това е начинът, по който гарантираме 
максимално качество и надеждност на продукта и сме в 
състояние да реагираме незабавно на променящото се 
развитие 
 
Ваш  
 
 
 

Кристиян Кордес 
Управаляващ Директор
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Мрежа от надеждни 
партньори

Проектно ориентирано 
експертно обслужване
Експертите от Osmo 
работят съвместно с вас 
при изпълнението на 
специализирани проекти.

Консултация за целеви 
продукти
Кой продукт за кое приложение? 
С помощта на нашата продуктова 
търсачка на страници 28–29 
и 62–63 намерете правилната 
система за покритие.

На разположение в  
целия свят
Благодарение на многобройните 
ни партньори, нашите продукти 
са достъпни по целия свят.

Разчитаме на световна мрежа от силни 
търговски партньори, които гарантират отлична 
консултация за продуктите. Osmo допълва тези 
дейности с проектно ориентирано експертно 
обслужване и практическо обучение.
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Как с нашите стандарти за 
качество може да излетите 
като ракета

Насочете се към летящ старт с максимална 
ефективност и надеждност!  
 

Голяма покривност поради 
високо съдържание на твърди 
вещества 

Високо качество благодарение 
тестване на суровините по време 
на придобиването им 

Отлична приложимост 
благодарение на нашите вътрешно 
разработени свързващи агенти 

Разработване на индивидуални 
цветове - повече възможности за 
крайните потребители 

Висока осведоменост за 
марката сред крайните 
потребители
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Системата за нанасяне на покрития представлява 
изключително сложно взаимодействие на различни 
съставки. Промяната в един от компонентите може 
да има ефект върху всички останали. Поради 
тази причина следваме новаторска политика за 
качество. Ние разработваме свои собствени 
свързващи агенти в нашите собствени лаборатории 
за научноизследователска и развойна дейност и 
извършваме строги тестове на суровините като част от 
процеса по придобиването им.  

Тези високи изисквания към качеството ни позволяват 
да подобряваме непрекъснато нашите системи 
по отношение разходната норма на продукта, 
обработваемостта, вискозитета, времето за нанасяне 
или съхнене. Като компания, сертифицирана по DIN 
EN ISO 9001 и ISO 14001, ние гарантираме на нашите 
клиенти максимална ефективност и надеждност.
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Системи за покритие 
за цял живот

Все повече клиенти изискват екологични и 
здравословни системи за покритие. Като 
пионери в покритията за дървесина на 
маслена основа, ние имаме оптималната 
настройка и предлагаме особено широка гама 
от устойчиви продукти - също по отношение 
на дълготрайността. Сравнителните тестове 
доказаха, че нашите продукти са сред най-
дълготрайните системи за нанасяне на 
покрития, съществували  някога. 

Разработването на нашата гама 
покрития се основава на следните 
аспекти:  

На маслена основа 

Възобновяеми източници  

Високо съдържание на 
твърди вещества от  
50 до 100 % 

Подходящи за 
детски играчки 

Безопасност за 

храните 
Покривност на 
продукта 
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Като специалисти 
в областта на 
дървесината с над 
140 години опит, ние 
имаме експертизата 
да разработваме 
системи за 
покрития, оптимално 
формулирани за 
дървесината.
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Дървесината среща цвета
За всеки дървесен вид и за всяко 
приложение - точно правилната система 

Има безброй разновидности на дървесината и изискванията към системите за 
покритие са също толкова разнообразни. Без значение какво е приложението, 
нашите продукти впечатляват с оптимална защита и дълготрайна издръжливост. 

Който и дървесен вид да изберете, ние имаме необходимия опит - например 
при тези дървесни видове:

Иглолистни 

Защита според 
параметрите
Има различни влияния, които трябва да бъдат отчетени: 
UV лъчение, метеорологични условия, начин на употреба, 
устойчивост на подхлъзване и много други. Без значение 
какви са параметрите, ние предлагаме продукта, подходящ 
за вашите цели.

Доказана дълготрайност
Ние постоянно извършваме стрес тестове на нашите 
продукти, за да проверим тяхната трайност. Имаме го 
черно на бяло: нашите продукти издържат особено дълго 
време.

Дугласка 
Смърч 
Бор 
Лиственица 
Ела 
Западен червен кедър 
Термобор 
Жълт бор (Ponderosa Pine) 

Широколистни 

Клен 
Бреза 
Бук 
Дъб 
Череша 
Акация  
Бряст 
Ясен 

Exotic 

Бангкирай 
Bongossi 
Кумару 
Ипе 
Тик 
Тали 
Гарапа 
Масарандуба
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Мостът Хендерсън-Уейвс, Сингапур

Построен през 2008 г., този очарователен 
мост в сърцето на Сингапур предлага на 
пешеходците и джогинг бегачите уникално 

градско изживяване. Ламелите са изработени 
от Balau - твърда дървесина, която присъства 
единствено в Югоизточна Азия.

Практически знания за 
обработка на дървесина, 
грижа и обновяване
Запазване на ценното - това е целта на 
професионалната защита на дървесината. 
Ефективността на защита на системите за 
покритие зависи от много фактори, например 
дървесните видове или влиянието на 
атмосферните влияния. На следващите страници 
предлагаме преглед на това, което трябва да се 
спазва.
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Системи за покритие 
за всякакви ситуации 
- факти за защита 
на дървесината за 
практическа употреба
Защитата на дървесината, която трябва да е дълготрайна, 
изисква да бъде точно приспособена към предвиденото 
предназначение. Ето защо, преди да изберете продукти, 
трябва да се спазват следните параметри.
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Насекомите се хранят с дърво и от своя страна 
увреждат дървесната субстанция. Подходящите 
продукти за предотвратяване на щети от тези 
вредители могат да бъдат намерени в нашата 
гама.

Често ли са изложени на влага и 
преовлажняване вашите продукти от дърво в 
екстериора? Поради тази причина имаме на 
разположение широка гама водоотблъскващи 
покрития.

Микроорганизмите създават тъмни петна и 
в дългосрочен план унищожават дървесната 
субстанция. Продуктите на Osmo с етикет 
„защита срещу сини петна и гниене“ помагат да 
се предотвратят тези атаки.

UV лъчението променя лигнина в дървото и 
го прави водоразтворим. След това дъждът 
отмива лигнина, така че дървото става сиво и 
трошливо. Нашите  покрития предлагат особено 
високо съдържание на твърди вещества и 
благодарение на това те показват много добра 
UV защита

Предлагаме разнообразни интериорни 
продукти за здравословна среда на живот. 
Търсете продукти с характеристиките 
„безопасни за храната“ и „безопасни за хората, 
животните и растенията“.

Потребителите се наслаждават на 
неограничения избор от цветове, предлагани 
от нас. Osmo Защитно лазурно масло, Кънтри 
Колор и Декорвакса се предлагат в множество 
цветове по RAL и NCS, които също могат да се 
смесват помежду си. Добавете цвят към живота 
си!

Трите форми на защита на дървесината

За защита на дървесината, имайте предвид следното основно правило: 
конструктивна защита на дървесината пред физическа и химическа защита на 
дървесината.

При външна употреба трябва да 
монтирате дървесината така, че да 
остане възможно най-суха или да може 
бързо да изсъхне. Поради тези причини 
въздухът трябва винаги да може да 
циркулира зад фасадната облицовка от 
дървен материал, за да се предотврати 
постоянна влага, например причинена 
от роса. Подовите настилки в закритите 
помещения имат конструктивна 
защита, например с помощта на 
изтривалки и филцови подложки под 
мебели.

Примери за физическа защита на 
дървесината са нашите продукти 
с високо съдържание на твърди 
вещества като Osmo Кънтри Колор и 
Osmo Боя за градината и фасадата, 
които осигуряват ефективна защита 
срещу UV лъчение.

Когато са използвани всички 
възможности за конструктивна и 
физическа защита на дървесината, 
биоцидни активни съставки могат 
да се използват за екстериора. 
Например, Osmo WR Импрегнант  
помага за предотвратяване на 
гниене, сини петна и нападение 
от насекоми. Моля, използвайте 
внимателно биоцидите. Преди 
употреба винаги прочетете етикета и 
информацията за продукта.

Инсекти Влага / преовлажняване Сини петна /  
атака от гъбички и водорасли

УВ лъчи Здраве и безопасност Цвят

Конструктивна защита на 
дървесината

Физическа защита на 
дървесината

Химическа защита на 
дървесината

UV защитен 
фактор
Тествано въз основа
на EN 927-6

Подходящо за
детски играчки

Безопасно за 
хора, животни
и растения

Тествано съгл. DIN EN 71.3;
устойчиво на слюнка
и пот

(след изсъхване)

Възможна 
различна 
интензивност 
на цветовете
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K60 (im Bandschleifer)

K60 (im Kreuzschli�) 

K80

K120
K80

K120

K40

K60

K80

ЦИКЛЕНЕ НА ДЪРВЕН ПОД С ЕДНО- ИЛИ 
МУЛТИ-ДИСКОВА МАШИНА.

* В зависимост от 
състоянието на 
дървения под, 
започнете с една от 
следните номера 
шкурки.

Важно

> За идеална повърхност 
трябва да се използва 
абразивна мрежа при 
крайното шлайфане. 
Номерът на мрежата 
трябва да бъде същият 
като на номера на 
шкурката от дисковата 
машина при предишната 
стъпка

> Преди всяка следваща 
стъпка почистете 
старателно пода и фугите с 
прахосмукачка

Предварително 
циклене с лентова 
машина до
G 60

G 60 
кръстосаноe

G 80

Китване

G 120

Нов монтаж /
Реновиране

Нов монтаж с 
минимални
разминавания

G 40*

G 60*

G 80

G 80

G 120

Китване

Пример Пример

G 24

G 40

G 24

G 40

G 60

G 80

G 60

G 80

G 80

1. Поле

2. Краища

3. Поле

4. Краища

1. Поле

2. Краища

3. Поле

4. Краища

Последователност на 

шлайфане при омаслени 
повърхности

Добре подготвени за перфектни резултати. Перфектното 
шлайфане е задължително условие за чисто и атрактивно 
покритие на повърхността. Най-общо казано, точно като 
при лакирането, преди да нанесете Масло с твърда вакса, 
Декорвакса или Байц масло, паркетите и дюшеметата 
трябва да се шлайфат с фина шкурка. 
Графиките показват нашите препоръки за 
последователност при шлайфане. 
 
Колкото по-дълбоки са следите при шлайфане, толкова 
по-видими ще станат вдлъбнатините и неравностите. Този 
ефект е още по-видим при цветна обработка, тъй като 
пигментите се събират в драскотините от шлайфане. След 
приключване на последното шлайфане трябва да се реши 
на място дали качеството е достатъчно за предвидената 
повърхностна обработка. 
 
В зависимост от дървесните видове и избрания продукт, 
препоръчваме шкурка 120 за безцветни повърхности и  120 
- 150 за цветни повърхности. Замърсители като мазнини, 
масла или почистващи препарати трябва да бъдат 
внимателно отстранени, тъй като те могат да повлияят на 
връзката между дървесната повърхност и покритието. 

Важно 
За да не се забелязва преходната област между краищата 
и основната област на площта, трябва да се поддържа 
следната последователност на шлайфане:  
При шлайфане с барабанна или лентова машина и при 
последващо шлайфане с машина за краища, винаги 
използвайте една и съща шкурка:  

При шлайфане с единичен диск или тридискова машина, 
винаги използвайте същата шкурка, както в предишните 
стъпки за шлайфане с  машина за краища.
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K40

K60

K80

K100

K120

K40

K60

K80

ШЛАЙФАНЕ НА ДЪРВЕН ПОД С ЛЕНТОВА ИЛИ 
ДИСКОВА МАШИНА.

ШЛАЙФАНЕ НА ДЪРВЕН ПОД С ЪГЛОШЛАЙФ.

A   Големи разлики във височина 
между отделните елементи.

B   Малки разлики във височина 
между отделните елементи.

C   Дебел топ слой, голямо 
количество петна и замърсявания 
или дълбоки драскотини.

D    Тънък топ слой, нормални 
замърсявания и петна или 
драскотини.

РеновиранеНов монтаж

G 40

G 60

G 80

G 120

G 100

G 24

G 60

G 80

G 120

G 100

G 36/40

G 16 G 40

G 60

G 80

G 120

G 24

G 60

G 80

G 40

G 16

G 120

Китване

Китване

Китване

Китване

РеновиранеНов монтаж

A C

B D

A

B

C

D

Източник: Eugen Lägler GmbH, „Sanding of 
Wooden Floors“, The Manual, 1 Sept 2013

Проверете качеството на повърхността 
и извършете допълнителни стъпки в 

зависимост от резултата.

Преминете към дискова машина за 
финално шлайфане.
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Поддръжка и грижи за дървени подови 
настилки в закрити помещения 
Правилото за дървени подови настилки: дълготрайността зависи 
значително от правилната грижа. Ето как да осигурите цялостна  
защита на подовата настилка.

Всестранна защита

Прах и мъх се отстраняват бързо 
и лесно със зеления моп за прах в 
Osmo Комплект за почистване на 
подове. В комплекта са включени 
също моп за влажно почистване 
и кърпа с активно влакно за 
освежаване на подове с Osmo 
Течна почистваща вакса.  
За влажно почистване се 
препоръчва белия микро моп. 

Капачка от Osmo Почистващ 
препарат във вода премахва 
замърсяванията и благодарение на 
естествените масла предотвратява 
пресъхването на подовата 
настилка. Osmo Спрей Моп, 
който е с пълнител за препарат за 
почистване Spray-Fix, е идеален за 
бързо и навременно почистване на 
дървени подови настилки. 

Почистване на пода

Запомнете: 
Избягвайте използването на 
агресивни универсални почистващи 
препарати. Използвайте само леко 
навлажнена кърпа - не мокра! Ако е 
необходимо, избършете на сухо.
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При настилки, обработени с Osmo Масло с твърда вакса, 
първо оградете повреденото място с хартиена лента, 
след това шлайфайте и отстранете старателно прахта от 
шлайфане.   
 
За подови настилки с безцветно покритие: равномерно 
нанесете тънък слой прозрачно масло с твърда вакса 
с микрифибърен валяк Osmo, проветрете добре и 
оставете да изсъхне за прибл. 8-10 часа. След това 
нанесете тънко следващ слой прозрачно масло с 
памучна кърпа без власинки. Блясъкът може да се 

напасне чрез полиране на повърхността с Osmo Течна 
вакса за почистване.  
 
За настилки с цветно покритие: нанесете тънък слой 
Osmo Байц масло или Цветно масло с твърда вакса, или 
смес от Декорвакса и Масло с твърда вакса Оригинал. 
Съотношението на смесване трябва да бъде същото като 
оригиналното покритие. Оставете да изсъхне за 24 часа. 
Ако  резултът за цвят не е удачен, повторете процеса. 
След това нанесете тънък слой прозрачно масло с 
твърда вакса с памучен плат без власинки.

На повърхности, обработени с 
OsmoМасло с твърда вакса, по-
малките повреди и драскотини 
са много лесни за поправяне. За 
такива случаи Osmo предлага паста 
за почистване и възстановяване. 
След почистване и отстраняване 
на всякакъв прах от повърхността, 
продуктът просто се нанася върху 
повреденото място и се втрива, 
например, с падове Osmo Easy. 
След 8-10 часа повърхността е суха. 
Повторете процеса 2-3 пъти, ако е 
необходимо.

От време на време дървените подови 
настилки се нуждаят от освежаване. 
Това запазва красивия външен вид и 
осигурява повърхностна защита. Osmo 
Течна вакса за почистване, предлагана 
като течен или спрей продукт, 
освежава оптимално дървените 
подови настилки. Третирането се 
извършва с помощта на кърпа с 
активно влакно от Osmo Комплекта 
за почистване. За професионалисти 
и по-големи площи препоръчваме 
нашата машина за почистване на пода 
Osmo FloorXcenter.

При омаслени паркетни настилки 
защитната повърхност може да бъде 
подновена по всяко време, без да се 
шлайфа съществуващото покритие. 
Почистете добре пода и нанесете 
много тънък слой прозрачно масло 
Osmo масло с твърда вакса с четка за 
подови настилки или микрифибърен 
валяк от Osmo. За професионалисти 
препоръчваме нашите Osmo FloorX-
center или HandXcenter като идеален 
инструмент за машинно полагане. 

Поправяне на малки повърхностни повреди

Премахване на 
вдлъбнатини и драскотини

Възстановяване и 
повторно омасляване

Интензивно  
почистване и освежаване

Нашият полезен 
съвет: допълнителна 
информация за 
почистване и грижa
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Устойчивост на атмосферни 
влияния
Поддръжка и грижа за настилки и облицовки 
с дървен материал на открити площи 

След като настилката е монтирана правилно и е 
изветряла за подходящо време, повърхността може да 
бъде обработена.  
Ако искате да запазите оригиналния цвят на 
дървесината, обработете настилката с два слоя 
пигментирано масло за декинг Osmo в подходящ цвят 

за дървесните видове. Покритията трябва да са тънки, 
равномерни и да се нанасят по посока дървесните жили 
при сухо време. Ако обаче решите да оставите вашия 
декинг да добие цвят на естествена патина,  използвайте 
безцветно тиково декинг масло от Osmo.

Отстранете всички замърсявания и упорити петна с вода 
и почистващ декинг препарат Osmo. Съотношенията 
на смесване варират между 1: 1 и 1:25 в зависимост от 
замърсяването. Почистете дървената настилка с четка 
за почистване на декинг Osmo или с  твърда четка, като 
през цялото време работите по посока на дървесните 
жили. След това изплакнете повърхността с чиста вода. 
За професионалистите препоръчваме почистване на 
по-големи площи с машина за почистване на декинг и 
паркет Osmo.

Поради атмосферните влияния и механичното 
износване настилките от дървен материал изискват 
рутинно освежаване. За да направите това, почистете 
добре повърхността с четка за почистване Osmo и 
почистващ разтвор от вода и почистващ препарат за 
декинг. Зеленият растеж може да бъде премахнат с 
Osmo препарат срещу зелени образувания. (Работете 
внимателно с биоцидите. Преди употреба винаги 
прочетете етикета и информацията за продукта.) След 
това почистете с чиста вода. След цялостно изсъхване, 
нанесете отново един слой от последно използваното 
декинг масло Osmo. За допълнителна безопасност 
може да се нанесе и тънък слой Osmo масло против 
подхлъзване.

Има безброй влияния, които засягат външните настилки и облицовки от дърво; нашите продукти за 
поддръжка и грижа за такива повърхности са също толкова разнообразни.

Първоначална грижа

Почистване на декинг Пролетно почистване

Нашият 
полезен съвет: 
Информация за 
почистване и грижа
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Ако вашата дървена облицовка е развила естествена 
сива патина, тогава специализираното почистване и 
освежаване е отговорът. За целта цялата облицовка се 
навлажнява с чиста вода. След това нанесете обилно 
Osmo Крафт Гел за почистване с четка по посока на 
дървесните жили. След 20 минути реакционно време 
повърхността се почиства с твърда четка и се изплаква 
с много вода. Osmo Крафт гел помага по три начина. В 
един работен етап повърхността се почиства, остарели 
люспести покрития се разтварят и сивата патина се 
отстранява.  

След изсъхване в продължение на 48 часа, освежената 
дървена повърхност трябва да бъде обработена с Osmo 
Защитно лазурно масло. Това покритие е две в едно -  
грунд и финиш, така че предлага дълъготрайна оптимална 
защита.. 
 
За декинг от дървен материал, след обработката с Osmo 
Краф Гел и подходящото време за изсъхване, освежената 
дървесна повърхност трябва да се поддържа и защитава с 
Osmo Декинг Масло.

Отстраняване на стари покрития и 
предишни повърхностни обработки

Стари покрития върху декинг и мебели се отстраняват 
оптимално с гел за премахване на масло Osmo. Просто 
нанесете гела обилно върху суха дървесна повърхност 
и оставете да реагира на повърхността до 30 минути. 
По време на реакцията поддържайте повърхността 
овлажнена, например с пулверизатор. След това 
изтъркайте повърхността по дължина с много прясна 
вода. Ако след това дървесината се нуждае от повторно 
омасляване, повърхността след изсъхване трябва да 
бъде неутрализирана с Osmo Крафт Гел

WPC и BPC настилките могат да обезцветят, например 
чрез така наречените „водни пръстени“, които могат 
да се появят благодарение на реакция между влагата 
и ниското съдържание на дървесина. Това - заедно с 
други обезцветявания - може лесно да бъде премахнато 
с Osmo Препарат за почистване на композитен 
декинг. За да изпълните тази задача, първо отстранете 
прахта и замърсявания с твърда метла. Концентратът 
може да се разрежда с вода при необходимост в 
съотношение на смесване от 1:10 до 1:20. След това 
нанесете почистващия разтвор с четка за почистване 
на декинг върху цялата зона и оставете да реагира 
за 10 минути. След това изплакнете обилно с вода. 
За професионалисти, като идеален инструмент за 
машинна полагане, ние препоръчваме нашата машина за 
почистване на декинг и паркети Osmo.

Интензивно почистване и освежаване

Почистване на полимерен 
композитен декинг
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цвят и защита | интериор
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 ВИД ДЪРВЕСИНА МАСЛО С 
ТВЪРДА 
ВАКСА 

ОРИГИНАЛ

МАСЛО С 
ТВЪРДА 

ВАКСА РАПИД

МАСЛО С 
ТВЪРДА 
ВАКСА 

ЕКСПРЕС

МАСЛО С 
ТВЪРДА ВАКСА 

ЕКСПРЕС +  
ВТВЪРДИТЕЛ 
ЗА МАСЛО С 

ТВЪРДА ВАКСА 
ЕКСПРЕС

МАСЛО С 
ТВЪРДА ВАКСА 

ПРОТИВ 
ПОДХЛЪЗВАНЕ 

/ ПРОТИВ 
ПОДХЛЪЗВАНЕ 

ЕКСТРА

КЛАРВАКСА 
ПРОЗРАЧЕН 

ФИНИШ

МАСЛО С 
ТВЪРДА 
ВАКСА 

ЦВЕТНО

Клен + + + + + o +
Афромозия – – – + 1) – + –
Акация + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Бамбук + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o –
Бреза + + + + + o +
Круша + + + + + o +
Бук + + + + + o +
Doussie / Afzelia – – – + 1) – + –
Дъб + + + + + o +
Дъб опушен + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Елша + + + + + o +
Ясен + + + + + o +
Евкалипт + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Смърч / Ела + + + + + o +
Ипе – – – + 1) – + –
Jarrah, Австралия + + + + + o +
Jatoba + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + –
Kambala / Iroko – – – + 1) – + –
Kempas + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Бор + + + + + o +
Череша + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Корк + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Лиственица + + + + + o +
Махагон – – – + 1) – + –
Merbau + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1)

Орех, американски + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Орех, бразилски – – – + 1) – + –
Маслина + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + + 1)

OSB, шлайфано + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Палисандър – – – + 1) – + –
Севрноамерикански бор + + + + + o +
Robinia/Locust/Бяла акация + + + + + o +
Тик + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Тигрово дърво + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o –
Бряст + + + + + o +
Орех + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Венге – – – + 1) – + –

Osmo препоръчва
Препоръки за дървесни видове
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ВИД ДЪРВЕСИНА
МАСЛО С 
ТВЪРДА 
ВАКСА 
ЕФЕКТ

3041

МАСЛО С 
ТВЪРДА 
ВАКСА 
ЕФЕКТ  

3091/3092

ДЕКОРВАКСА
2К МАСЛО ЗА 

ДЪРВО
БАЙЦ МАСЛО

МАСЛО ЗА 
ВРАТИ

РЕАКТИВЕН 
БАЙЦ

Клен + – o + o + –

Афромозия – – – + – – –

Акация – o + 1) + + + 1) –

Бамбук + 1) – – + – + 1) –

Бреза + – + + + + –

Круша o – + + + + –

Бук + – o + + + –

Doussie / Afzelia – – – + – – –

Дъб + o + + + + +

Дъб опушен – + 1) + 1) + + + 1) –

Елша + – + + + + –

Ясен + o + + + + +

Евкалипт – – o + o + 1) –

Смърч / Ела + – + + + + –

Ипе – – – + – – –

Jarrah, Австралия – + + + + + –

Jatoba – – – + – + 1) –

Kambala / Iroko – – – + – – –

Kempas – + 1) o + o + 1) –

Бор + – + + + + –

Череша – – – + – + 1) –

Корк + 1) – + 1) + + – –

Лиственица + – + + + + –

Махагон – – – + – – –

Merbau – – o + o + 1) –

Орех, американски – – o + o + 1) –

Орех, бразилски – – – + – – –

Маслина – – – + – + 1) –

OSB, шлайфано + 1) – + 1) + + + 1) –

Палисандър – – – + – – –
Севрноамерикански бор + – + + + + –
Robinia/Locust/Бяла акация + o + + + + +

Тик – o + 1) + + + 1) –

Тигрово дърво – – – + – + 1) –

Бряст – – + + + + –

Орех – – o + + + 1) –

Венге – – – + – – –

+ препоръчани 

+1) тънко полагане 

o възможно 

– не се препоръчва
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Масло с 
твърда вакса 

Оригинал

Масло с 
твърда вакса 

Рапид

Масло с 
твърда вакса 

Експрес

Масло с твърда 
вакса против 
подхлъзване 

/ против 
подхлъзване 

Екстра

Масло с 
твърда вакса 

Ефект

Масло с 
твърда вакса 

Цветно

Кларвакса 
прозрачен 

финиш

Масло за 
бетон

Стр. 32 32 33 34 34 36 37 37

Под • • • • • • • •
Мебели • • • - • • • •
Стена/Таван - - - - - - - •
Работна повърхност • • • - - • - •
Врати - - - - - - - -
Стълби • • • • • • • •
Детски играчки • • • - • • • -
Бани • • • - • • - •
Прозорци - - - - - - - -

Интериорна 
вакса

УВ вакса Масло за 
поддръжка

Течна 
вакса за 

освежаване

Течна 
вакса за 

почистване

Течна 
вакса за 

почистване 
Спрей

Препарат за 
почистване

Препарат за 
интензивно 
почистване

Стр. 52 52 53 53 54 54 55 55

Под - - • • • • • •
Мебели • - • • • • • •
Стена/Таван • • • - • • • •
Работна повърхност - - • • • • • •
Врати • • • - • • • •
Стълби - - • • • • • •
Детски играчки • • • - • • • •
Бани - - • - • • • •
Прозорци - - • - • • • •

Подходящо за Необходими са 
специални знания 
и инструменти

• •

Търсачка на продукт
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Декорвакса Декорвакса Вакса за 
пръскане

2К Масло за 
дърво

Байц масло Реактивен 
байц

Топ Ойл Протектор за 
дърво

Масло за 
врати

Масло за 
дъски за 
рязане

НОВО НОВО

40 41 42 43 46 47 50 50 51 51

• • • • • • - - - -

• • • • • • • • - •

• • - - - • - • - -

• • • - • • • - - •

• • - - - • - - • -

• • • • • • - - - -

• • • - • - • • - -

• • • - • - - • - -

• • - - - - - • - -

Забележка: Разходната норма на продукта варира значително в зависимост от състоянието на съществуващата дървесина. Цялата информация се отнася 
за гладки и рендосани повърхности. Други повърхности, напр. набраздена или структурирана, може да доведе до отклонения в разхода на продукта. 
Набелязаните резултати могат да варират в зависимост от дървесните видове и свойствата на повърхността; поради това се препоръчва пробно полагане.

Микрофибърен 
валяк

Плоска четка

Подова четка/
Четка за 
декинг

Моп

Cloth

Шпакла

Пад

FloorXcenter

Пистолет

HandXcenter

Почистващ 
спрей

Твърда вакса 
за поправки

Кит паста Кит за дърво Смивка Комплект за 
поддръжка 
на подове

Osmo 
комплект за 
поддръжка 
на стълби

Osmo 
Комплект Топ 

Ойл

56 56 57 57 58 58 59 59

• • • • - • - -

• • • - • - - •

• • • - - - - -

• • • - • - - •

• • • - • - - -

• • • • • • • -

• • • - • - - •

• • • - • • - -

• • • - • - - -
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Летище Гардермоен, Норвегия

За над 24 000 квадратни метра подови 
настилки Osmo Масло с твърди вакси 
намира своето предназначение, по-
специално в зоните с голям трафик в 

ресторанти и безмитни магазини. Успешен 
практически тест и тест за издръжливост: 
годишно летището обслужва около 30 
милиона пътници.

Защитен щит срещу 
най-тежките условия
Маслото с твърда вакса 
Оригинал съчетава ефективна 
защита от износване с 
оптимален вътрешен климат.
 Масло с твърда вакса Оригинал
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Специални предимства

 >  Ефективна защита срещу 
замърсявания, петна и износване

 >  За зони с голям трафик в 
търговски интериорни обекти

 >  Без токсични биоциди, консерванти, 
ароматни съединения и причиняващи 
алергии терпентинови масла

 >  Широка продуктова гама за 
професионалисти, когато е необходимо  
изключително кратко време за съхнене

 > Поправимо на място

Идеално за натоварени 
настилки
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На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчив на 
вино, бира, 
кола - без петна 
от вода върху 
дървото

Лесно 
почистване и 
поддръжка

Втора ръка 
след прибл. 
8-10 ч.

24 м²/1 л 
1 слой

Масло с твърда вакса Оригинал

Завършена повърхност за 2 дни, 2 ръце

1. Първа ръка върху необработена, шлайфана дървесина прибл. 35 мл/м².

2. Корекции могат да бъдат правени на мокро до 30 мин след полагането.

3. Съхнене около 8 - 10 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 Scotch-
pad 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.

Забележка: Също така наличен със Solas сертификация за корабна 
индустрия или като противохлъзгащ вариант (R9/R11)

Масло с твърда вакса Оригинал е идеално за защита на всички видове 
настилки от дърво като дюшемета, масивни и инженерингови паркети, OSB, 
корк, както и мебели.

 

Устойчив на 
драскотини и на 
износване

Възможен 
частичен 
ремонт

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,375 103 00 161 4

0,75 103 00 162 4

2,50 103 00 163 2

10,00 103 00 164 1

25,00 103 00 165 1

0,375 103 00 023 4

0,75 103 00 001 4

2,50 103 00 002 2

10,00 103 00 003 1

25,00 103 00 004 1

0,375 103 00 043 4

0,75 103 00 045 4

2,50 103 00 050 2

10,00 103 00 055 1

25,00 103 00 057 1

0,375 111 00 118 4

0,75 111 00 119 4

2,50 111 00 120 2

10,00 111 00 121 1

25,00 111 00 109 1

3011 безцветен гланц

3032 безцветен сатен

3062 безцветен мат

3065 безцветен полу-мат

Метод на полагане

На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчив на 
вино, бира, 
кола - без петна 
от вода върху 
дървото

Лесно 
почистване и 
поддръжка

Втора ръка 
след прибл. 
4-5 ч.

24 м²/1 л 
1 слой

Масло с твърда вакса Рапид

Завършена повърхност за 1 ден, 2 ръце

1. Първа ръка върху необработена, шлайфана дървесина прибл. 35 мл/м2.

2. Корекции могат да бъдат правени на мокро до 15 мин след полагането.

3. Съхнене около 4 - 5 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 Scotch-
pad преди нанасяне на втора ръка.

5. Втора ръка прибл. 35 мл/м2.

6. Съхнене прибл. 4 - 5 часа; вж. т. 3.

Масло с твърда вакса Рапид е идеално за защита на всички видове настилки 
от дърво като дюшемета, масивни и инженерингови паркети, OSB, корк, 
както и мебели.

 

Бързо 
изсъхване

Устойчив на 
драскотини и на 
износване

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 103 00 093 4

2,50 103 00 092 2

10,00 103 00 091 1

25,00 103 00 085 1

0,75 103 00 101 4

2,50 103 00 098 2

10,00 103 00 097 1

25,00 103 00 096 1

0,75 151 00 512 4

2,50 151 00 513 2

10,00 151 00 518 1

25,00 151 00 519 1

3232 безцветен сатен

3262 безцветен мат

3240 бяло сатен

Възможен 
частичен ремонт

Метод на полагане

m2 m2

Подходящо за
детски играчки

Безопасно за 
хора, животни
и растения

Тествано съгл. DIN EN 71.3;
устойчиво на слюнка
и пот

(след изсъхване)

Подходящо за
детски играчки

Безопасно за 
хора, животни
и растения

Тествано съгл. DIN EN 71.3;
устойчиво на слюнка
и пот

(след изсъхване)
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Възможни 
приложения с 
втвърдител

На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчив на 
вино, бира, 
кола - без петна 
от вода върху 
дървото
Лесно 
почистване и 
поддръжка

Втора ръка 
след прибл. 
2-3 ч.

24 м²/1 л 
1 слой

Масло с твърда вакса Експрес

Завършена повърхност за 1 ден, 2 слоя

1. Първа ръка върху необработена дървесина прибл. 35 ml/m..

2. Грешки могат да бъдат коригирани на мокро до 10 мин. след първото 
полагане.

3. Време за съхнене прибл. 2 - 3 часа (нормални климатични условия, 23 
°C/50 % отн. влажност). По-ниски температура и/ или по-висока влажност 
могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добро вентилиране.

4. Втора ръка прибл. 35 ml/m..

5. Време за съхнене прибл. 2 - 3 часа; виж т. 3.

Забележка: може да се използва втвърдител за Масло с твърда вакса 
Експрес 6632 за ускоряване времето на съхнене.

Маслото с твърда вакса Експрес е подходящо за всички видове дървени 
подове, като паркет, дюшеме, ОСБ и корк, както и за мебели. В комбинация 
с въвърдител 6632 е подходящ за безцвента обработка на дървесини, богати 
на екстракти като напр. Меранти, Венге, Мербау и т.н.

 

Много бързо 
време на 
съхнене

Устойчив на 
драскотини и на 
износване

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 103 00 132 4

2,50 103 00 134 2

10,00 103 00 136 1

25,00 103 00 138 1

0,75 103 00 282 4

2,50 103 00 284 2

10,00 103 00 286 1

25,00 103 00 288 1

0,75 103 00 293 4

2,50 103 00 289 2

10,00 103 00 291 1

25,00 103 00 292 1

3332 безцветен сатен

3362 безцветен мат

3340 бяло 

Метод на полагане

 

 

  
 

Втвърдител за масло с твърда 
вакса Експрес

Завършена повърхност за 1 ден, 2 слоя

1. Отворете втвърдителя и изсипете съдържанието в Маслото с твърда 
вакса Експрес. Изпразнете напълно. Разбъркайте добре.

2. Обработката се извършва като тази на Osmo Маслото с твърда вакса 
Експрес..

3. Време за съхнене прибл. 1-2 часа (нормални климатични условия, 23° 
C/50% относителна влажност). По-ниски температури и/или по-висока 
влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добра 
вентилация. (1-ви и 2-ри слой)

Забележка: 0,15 L втвърдител за 2,5 L Масло Експрес. Ако не използвате 
цялото съдържание на Маслото Експрес, добавете 6% втвърдител - смесете 
в отделен съд. Отовореното време се намалява до 60 мин. чрез добавяне на 
втвърдителя. Моля не смесвайте заедно повече материал, отколкото можете 
да употребите със сигурност в рамките на 45 минути.

Втвърдителят действа като добавка за масло с твърда вакса Експрес за 
ускоряване на съхненето.

 

Ускорява 
времето за 
съхнене на 
маслото

Специално се 
препоръчва 
за екзотични 
твърди 
дървесини

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,15 151 00 525 66632 безцветен 

Идеално за 
търговски обекти

Метод на полагане

Напълно нормален процес: с течение на времето 
сатенените повърхности стават по-матови, а матовите 
повърхности стават по-лъскави. Затова препоръчваме 
да обясните на вашите клиенти тези промени в блясъка  
предварително.  
Нашият съвет: ако вашите клиенти искат да променят 
блясъка, това може да се направи без никакви 
затруднения. Полирането на повърхността с Osmo Течна 
вакса за почистване придава на пода повече блясък. 
Прекалено лъскавата повърхност, от друга страна, може да 
бъде коригирана с покритие от Osmo Масло за поддръжка 
Мат. Блестящи резултати.

Блестящи резултати.  
Промени в блясъка.

СЪВЕТ

m2

Професионален 
Продукт
Необходими са 
специализирани 
знания и 
инструменти

Професионален 
Продукт
Необходими са 
специализирани 
знания и 
инструменти
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Специална 
добавка против 
подхлъзване

На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчив на 
вино, бира, 
кола - без петна 
от вода върху 
дървото

Лесно 
почистване и 
поддръжка

Втора ръка 
след прибл. 
8-10 ч.

24 м²/1 л 
1 слой

Масло с твърда вакса 
против подхлъзване / против 
подхлъзване Екстра

Завършена повърхност за 2 дни, 2 ръце

1. Първа ръка върху необработена дървесина прибл. 35 ml/m..

2. Грешки могат да бъдат коригирани на мокро до 30 мин. след първото 
полагане.

3. Време за съхнене прибл. 8 – 10 часа (нормални климатични условия, 23 
°C/50 % отн. влажност). По-ниски температура и/ или по-висока влажност 
могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добро вентилиране.

4. Втора ръка прибл. 35 ml/m..

5. Време за съхнене прибл. 8 – 10 часа; виж т. 3.

Забележка: Osmo Масло с твърда вакса против подхлъзване не може да се 
обработва с еднодискова машина с бял пад.

Osmo Масло с твърда вакса противохлъзгащо е идеално за защита на всички 
видове дървени подове, при които се изисква повишена безопасност 
против подхлъзване, като дюшемета от масив, инженерингов паркет, OSB и 
коркови подове.

 

Идеално за 
търговски 
обекти

Устойчив на 
драскотини и на 
износване

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 104 00 077 4

2,50 104 00 078 2

10,00 104 00 079 1

0,75 104 00 095 4

2,50 104 00 096 2

10,00 104 00 097 1

3088  безцветен полу-мат 
(R9)

3089 безцветен сатен (R11)

Метод на полагане

На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчив на 
вино, бира, 
кола - без петна 
от вода върху 
дървото

Лесно 
почистване и 
поддръжка

Втора ръка 
след прибл. 
24 ч.

30 м²/1 л 
1 слой

Масло с твърда вакса Ефект

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 103 00 069 4

2,50 103 00 073 2

10,00 103 00 079 1

0,75 103 00 113 4

2,50 103 00 114 2

10,00 103 00 116 1

0,375 101 00 323 4

0,75 103 00 071 4

2,50 103 00 072 2

0,375 101 00 324 4

0,75 103 00 077 4

2,50 103 00 078 2

3041 натурално мат

3044 Raw прозрачно

3091 сребро прозрачно

3092  златен / злато 
прозрачно

Метод на полагане

Osmo Масло с твърда вакса Ефект е идеално за създаване на специални 
ефекти върху дървени подови настилки. При използване на Ефект Натурално 
светлата дървесина е защитена почти невидимо - без да изпъква цвета на 
естественото дърво. Докато Ефект Сребро/Злато е декоративно покритие за 
тъмни дървесини.

Завършена повърхност за 2-3 дни, 2-3 слоя

(1ви Масло Ефект, 2ри прозрачно Масло с твърда вакса)

1. Първа ръка върху сурова, шлайфана дървесина прибл. 30 ml/m².

2. Грешки могат да бъдат коригирани до 30 минути след нанасяне.

3. Време за съхнене прибл. 24 часа (нормални климатични условия, 
23°C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока 
влажност могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добро 
вентилиране.

4. При желание изсъналата повърхност може да се обработи с фина шкурка 
(P400) или с почистващ пад преди нанасяне на втория слой.

5. Втори слой прибл. 35 ml/m² с прозрачно Масло с твърда вакса.

6. Време за съхнене прибл. 8-10 часа; вижте точка 3.

7. Забележка: За да постигнете желания ефект от сребро/злато върху 
светла дървесина, нанесете първо Декорвакса Черна и оставете 
да изсъхне за 24 часа. Това отнема 1 ден повече за получаване на 
завършената повърхност.

m2

m2

Противохлъзгащ
ефект Подходящо за

детски играчки

Безопасно за 
хора, животни
и растения

Тествано съгл. DIN EN 71.3;
устойчиво на слюнка
и пот

(след изсъхване)
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Дървесината като естествена суровина трябва все по-
често да изглежда така, сякаш е необработена. Така както 
при паркетите и дюшеметата  дървесината, оформена 
от природата и украсена с природни особености, като 
чепчета и шарки, придава на дома уникална и несравнима 
атмосфера.  

Дървесните повърхности, обработени с Osmo Масло с 
твърда вакса Натурално, запазват естествения си цвят 
на дървото. Белите пигменти предотвратяват т. нар. 
„постоянен мокър ефект“ или „кехлибарен ефект“ върху 
дървесината. Повърхностите изглеждат така, сякаш не са 
обработени и все пак са надеждно защитени! 

Естествена визия.  
Натурална красота.

СЪВЕТ
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На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчив на 
вино, бира, 
кола - без петна 
от вода върху 
дървото

Лесно 
почистване и 
поддръжка

Втора ръка 
след прибл. 
24 ч.

30 м²/1 л 
1 слой

Масло с твърда вакса Цветно

Завършена повърхност за 2 дни, 2 ръце

(1-ва цветно масло с твърда вакса, 2ра безцветно масло с твърда вакса)

1. Първа ръка върху необработена, шлайфана дървесина прибл. 30 мл/м2.

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 Scotch-
pad 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.

Върху бяла грундирана основа се препоръчва финиш с Osmo цветно масло с 
твърда вакса бяло (3040).

Osmo Цветно масло с твърда вакса е идеално за защита и декоративно 
оцветяване на всички видове подове от масив, инженерингов паркет, OSB, 
корк и мебели. Препоръчва се само за светли дървесини.

Лесно нанасяне
Текстурата на 
дървесината 
остава видима

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 103 00 021 4

2,50 103 00 022 2

10,00 103 00 034 1

0,75 103 00 406 4

2,50 103 00 408 2

10,00 103 00 411 1

0,75 101 00 294 4

2,50 101 00 300 2

10,00 103 00 135 1

0,75 101 00 302 4

2,50 101 00 303 2

10,00 103 00 205 1

0,75 101 00 305 4

2,50 101 00 306 2

10,00 103 00 235 1

0,75 101 00 311 4

2,50 101 00 312 2

10,00 103 00 285 1

0,75 101 00 317 4

2,50 101 00 318 2

10,00 103 00 295 1

3040 бяло прозрачно

3067  светло сиво  
прозрачно

3071 мед прозрачно

3072 кехлибар прозрачно

3073 тера прозрачно

3074 графит прозрачно

3075 черно прозрачно

Финишен слой 
с всяко ОСМО 
масло с твърда 
вакса

Метод на полагане

Цветните подови настилки са наистина стилни и тази 
тенденция няма край. Нашите съвети за вас, за да 
направите хит дизайн с клиентите си:  

1. Оцветяване на подове с масло с твърда вакса 
Цветно 
Нанесете първия слой с цветното масло - продукт 
в седем различни цвята. Последващ топ слой с 
безцветно масло с твърда вакса.  

2. Оцветяване на подове с Декорвакса 
Обичайно оцветяване 
Първо нанесете един слой с Декорвакса и завършете с 
топ слой безцветмо масло с твърда вакса.  
 
Фино оцветяване 
Смесете Декорвакса с масло с твърда вакса оригинал в 
съотношение 1:10 и нанесете първи слой. Вторият слой 
се извършва с безцветно масло с твърда вакса.  
 
Моля обърнете внимание 
Не е възможно постигане на интензивен цвят с 
Декорвакса върху подови настилки. Не се препоръчва 
втори слой Декорвакса.  
 
Когато оцветявате подове с Декорвакса 3111 Бяло, 3186 
Бял мат или 3188 Снежно бяло, финишния слой трябва 
да се извърши с Масло с твърда вакса Цветно 3040 
Бяло.

Внесете цвят в живота си!  
Цветни подови настилки.

СЪВЕТ

m2

Подходящо за
детски играчки

Безопасно за 
хора, животни
и растения

Тествано съгл. DIN EN 71.3;
устойчиво на слюнка
и пот

(след изсъхване)
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На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчив на 
вино, бира, 
кола - без петна 
от вода върху 
дървото

Лесно 
почистване и 
поддръжка

Втора ръка 
след прибл. 
12 ч.

24 м²/1 л 
1 слой

Кларвакса прозрачен финиш

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. Първа ръка върху сурова, шлайфана дървесина прибл. 35 ml/m².

2. Оставете да изсъхне за 30 минути. Отстранете излишното количество и 
положете при необработени части.

3. Време за съхнене прибл. 12 часа (нормални климатични условия, 
23°C/50% относителна влажност). По-ниски температури и/или по-
висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добро 
вентилиране.

4. Втори слой прибл. 35 ml/m².

5. Оставете да изсъхне за 30 минути и отстранете излишната вакса.

6. Време за съхнене ок. 12 часа; вижте точка 3.

Osmo Кларвакса е подходяща за защита на дървесина в закрити 
помещения: стенни и таванни ламперии, подови настилки, мебели и 
играчки. 
Osmo Wood Wax Finish Clear Extra Thin също е особено подходящ за 
прозрачно третиране на твърда дървесина, богата на екстрактивни 
вещества, като Meranti, Wengé, Merbau и др.

 

Специално се 
препоръчва 
за екзотични 
твърди 
дървесини

Прониква в 
дълбочина

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 102 00 001 4

2,50 102 00 002 2

25,00 102 00 003 1

1101 безцветен сатен

Възможен 
частичен ремонт

Метод на полагане

На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчива 
на вода и 
замърсявания 
повърхност

Лесно 
почистване и 
поддръжка

Втора ръка 
след прибл. 
8-10 ч.

24 м²/1 л 
1 слой

Масло за бетон

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. С плоска четка Osmo, четка за под, апликатор или микрофибърен валяк, 
нанесете много тънко и разнесете добре.

2. Отстранете излишното с пад или кърпа без власинки

3. Време за съхнене прибл. 8-10 часа (нормални климатични условия, 
23°C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока 
влажност на въздуха могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете 
дорба вентилация.

4. Нанесете втория слой също много тънко. (При обновяване на вече 
омаслени повърхности, един слой обикновено е достатъчен върху 
почистена повърхност.)

5. Време за съхнене прибл. 8-10 часа; вижте точка 3.

Osmo Масло за бетон е подходящо за прозрачно импрегниране на почти 
всички видове бетон (видим бетон), изкуствен камък, замазка, както 
и микропорести естествен камък с полирана, шлайфана или цепена 
повърхност, както и за неглазирани плочки. Особено подходяща за стенни 
облицовки и подови настилки в кухнята и банята, както и за плотове, первази 
и кухненски работни плотове.

 

Силно 
водоотблъскващо

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 115 00 115 4

2,50 115 00 116 2
610 безцветен сатен

Метод на полагане

m2 m2

Подходящо за
детски играчки

Безопасно за 
хора, животни
и растения

Тествано съгл. DIN EN 71.3;
устойчиво на слюнка
и пот

(след изсъхване)

Подходящо за
детски играчки

Безопасно за 
хора, животни
и растения

Тествано съгл. DIN EN 71.3;
устойчиво на слюнка
и пот

(след изсъхване)
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Техника с два цвята от Декорвакса

Играйте с цветовете - станете креативни 
с двуцветната техника. На текстурирани 
дървени повърхности могат да се постигнат 

най-невероятните цветни ефекти. 
Инструкции можете да намерите на нашия 
уебсайт  www.osmo.com.

Универсалност за 
интериора
Без значение дали е прозрачна 
или интензивна - Декорвакса 
защитава ефективно срещу 
вода и мръсотия.
 Декорвакса
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Специални предимства

 > Идеални за влажни помещения
 >  Атрактивен цветен дизайн за 

структурирани дървесни повърхности
 >  Всички цветове могат да се 

смесват помежду си.

Предлагат се персонални 
цветове по RAL и NCS системи 39



На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчив на 
вино, бира, 
кола - без петна 
от вода върху 
дървото

Лесно 
почистване и 
поддръжка

Втора ръка 
след прибл. 
24 ч.

24 м²/1 л 
1 слой

Декорвакса

Готова повърхност за 1 - 2 дни, 1 - 2 слоя

1. Първи слой върху сурова шлайфана дървесина прибл. 35 ml/m².

2. Грешки при мокро покритие могат да се коригират в рамките на 30 
минути след първото полагане.

3. Време за съхнене прибл. 12 часа (нормални климатични условия, 23 
°C/50 % отн. влажност). По-ниски темтаратури и/ или по-висока влажност 
могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.

Леко оцветен прозрачен ефект: в рамките на 20 минути след полагането, 
изтрийте с кърпа или бял пад по дължина на дървесните нишки.

Интензивен цвят: Ако е необходим по-наситен цвят, повторете процеса. 
(полагайте макс. 2 слоя). Използвайте само интензивни тонове.

При оцветяване на паркет: време за съхнене прибл. 24 часа (вместо 12 
часа вж т.3). Втори слой прибл. 35 ml/m². с безцветно масло с твърда вакса. 
Време за съхнене прибл. 8 – 10 часа, вж т. 3.

Osmo Декoр вакса е подходяща за защита и декорация на всички вътрешни 
дървени повърхности: ламперии, дървени первази и греди, както и врати. 
Тя е подходяща също за слепени дървени плоскости, шперплат и МДФ. 
Идеална е за оцветяване на дървени подове и за реновиране с по-тъмен 
нюанс. Особено се препоръчва за мебели и детски играчки.

По заявка се предлага и в 25 л баки

По заявка се предлага и в 186 RAL и 1950 NCS цвята. Не са налични ефектни, 
флуоресцентни и металически цветове.

Лесно нанасяне

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,125 101 00 091 6

0,375 101 00 001 4

0,75 101 00 002 4

2,50 101 00 003 2

0,125 101 00 811 6

0,375 101 00 812 4

0,75 101 00 814 4

2,50 101 00 816 2

0,125 101 00 801 6

0,375 101 00 802 4

0,75 101 00 805 4

2,50 101 00 807 2

0,125 101 00 092 6

0,375 101 00 004 4

0,75 101 00 005 4

2,50 101 00 006 2

0,125 101 00 330 6

0,375 101 00 332 4

0,75 101 00 336 4

2,50 101 00 338 2

0,125 101 00 341 6

0,375 101 00 342 4

0,75 101 00 344 4

2,50 101 00 444 2

0,125 101 00 093 6

0,375 101 00 013 4

0,75 101 00 014 4

2,50 101 00 015 2

0,125 101 00 094 6

0,375 101 00 075 4

0,75 101 00 076 4

2,50 101 00 077 2

3101 безцветен прозрачно

3102  леко парен бук 
прозрачно

3103 светъл дъб прозрачно

3111 бяло прозрачно

3118  сиво гранит  
прозрачно

3119  сиво коприна 
прозрачно

3123 бор прозрачно

3136 бреза прозрачно

Метод на полагане

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,125 101 00 095 6

0,375 101 00 078 4

0,75 101 00 079 4

2,50 101 00 080 2

0,125 101 00 096 6

0,375 101 00 084 4

0,75 101 00 085 4

2,50 101 00 086 2

0,125 101 00 270 6

0,375 101 00 271 4

0,75 101 00 272 4

2,50 101 00 273 2

0,125 101 00 098 6

0,375 101 00 022 4

0,75 101 00 023 4

2,50 101 00 024 2

0,125 101 00 099 6

0,375 101 00 031 4

0,75 101 00 032 4

2,50 101 00 033 2

0,125 101 00 100 6

0,375 101 00 081 4

0,75 101 00 082 4

2,50 101 00 083 2

0,125 101 00 263 6

0,375 101 00 261 4

0,75 101 00 262 4

2,50 101 00 291 2

3137 череша прозрачно

3138 махагон прозрачно

3143 коняк прозрачно

3161 абанос прозрачно

3164 дъб прозрачно

3166 орех прозрачно

3168 дъб антик прозрачно

m2

Подходящо за
детски играчки

Безопасно за 
хора, животни
и растения

Тествано съгл. DIN EN 71.3;
устойчиво на слюнка
и пот

(след изсъхване)
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Готова повърхност за 1 - 2 дни, 1 - 2 слоя

1. Първи слой върху сурова шлайфана дървесина прибл. 35 ml/m².

2. Грешки при мокро покритие могат да се коригират в рамките на 30 
минути след първото полагане.

3. Време за съхнене прибл. 12 часа (нормални климатични условия, 23 
°C/50 % отн. влажност). По-ниски темтаратури и/ или по-висока влажност 
могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.

Леко оцветен прозрачен ефект: в рамките на 20 минути след полагането, 
изтрийте с кърпа или бял пад по дължина на дървесните нишки.

Интензивен цвят: Ако е необходим по-наситен цвят, повторете процеса. 
(полагайте макс. 2 слоя). Използвайте само интензивни тонове.

При оцветяване на паркет: време за съхнене прибл. 24 часа (вместо 12 
часа вж т.3). Втори слой прибл. 35 ml/m². с безцветно масло с твърда вакса. 
Време за съхнене прибл. 8 – 10 часа, вж т. 3.

На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчив на 
вино, бира, 
кола - без петна 
от вода върху 
дървото

Лесно 
почистване и 
поддръжка

Втора ръка 
след прибл. 
24 ч.

24 м²/1 л 
1 слой

Декорвакса

Osmo Декoр вакса е подходяща за защита и декорация на всички вътрешни 
дървени повърхности: ламперии, дървени первази и греди, както и врати. 
Тя е подходяща също за слепени дървени плоскости, шперплат и МДФ. 
Идеална е за оцветяване на дървени подове и за реновиране с по-тъмен 
нюанс. Особено се препоръчва за мебели и детски играчки.

Вляво: 1 слой.  
Вдясно: 2 слоя

Лесно нанасяне

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,125 101 00 828 6

0,375 101 00 830 4

0,125 101 00 822 6

0,375 101 00 824 4

0,125 101 00 834 6

0,375 101 00 836 4

0,125 101 00 840 6

0,375 101 00 842 4

0,125 101 00 846 6

0,375 101 00 848 4

0,75 101 00 850 4

0,125 101 00 451 6

0,375 101 00 452 4

0,75 101 00 453 4

2,50 101 00 454 2

3104 червено (RAL 3000) 

3105 жълто (RAL 1021) 

3125 синьо (RAL 5010) 

3131 зелено 

3132  сиво-бежово  
(RAL 1019) 

3169 черно 

Метод на полагане

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,125 101 00 375 6

0,375 101 00 390 4

0,75 101 00 405 4

2,50 101 00 420 2

0,125 101 00 370 6

0,375 101 00 385 4

0,75 101 00 400 4

2,50 101 00 415 2

0,125 101 00 379 6

0,375 101 00 394 4

0,75 101 00 409 4

2,50 101 00 424 2

0,125 101 00 456 6

0,375 101 00 457 4

0,75 101 00 458 4

2,50 101 00 459 2

3172 коприна 

3181 каменно 

3186 бяло мат 

3188 снежно 

При структурирани дървесни повърхности могат да се постигнат най-
очарователните цветни ефекти. Най-важният помощник: Декорвакса от 
Osmo. Първо, положете на повърхността цвят по ваш избор и оставете да 
изсъхне. След това нанесете втори цвят върху повърхността и отнемете 
излишния материал с гумената шпакла Osmo (вж стр. 94). Готово! 
 
Научете повече на www.osmo.de/en/inspiration/diy-projects

Очарователни цветни ефекти. 
Tехника с два цвята.

СЪВЕТ

m2

Подходящо за
детски играчки

Безопасно за 
хора, животни
и растения

Тествано съгл. DIN EN 71.3;
устойчиво на слюнка
и пот

(след изсъхване)
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Може да се 
пръска

На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчив на 
вино, бира, 
кола - без петна 
от вода върху 
дървото
Лесно 
почистване и 
поддръжка

Втора ръка 
след прибл. 
6-8 ч.

24 м²/1 л 
1 слой

Вакса за пръскане

Готова повърхност за 1 ден, 2 ръце

1. Първа ръка: полагане с пистолет/airless/airmix или HVLP (Може да се 
положи и с четка или тампон).

2. Разходът зависи от типа на дървесината и повърхността, наред с други 
фактори, прибл. 35-40 гр/м2. (3010 Натурално 20-25 gr/m2)

3. Осигурете добра вентилация докато съхне.

4. Междинен шлайф: най-малко P220

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

6. 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. 
Вторият слой след нанасяне на 3010 Натурално зависи от желаните 
резултати на повърхността (пробно приложение): 
а) Топ слой със спрей-вакса 3010 Natural за леко бяло оцветяване. 
б) Топ лак със спрей-восък 3084 Безцветно за „необработена“ визия.

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.

 

Устойчив на 
драскотини и на 
износване

Бързо 
изсъхване

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

1,00 151 01 001 4

2,50 151 01 000 2

10,00 151 01 004 1

25,00 151 01 006 1

1,00 151 01 025 4

2,50 151 01 027 2

10,00 151 01 031 1

1,00 151 01 016 4

2,50 151 01 015 2

10,00 151 01 019 1

1,00 151 01 083 4

2,50 151 01 084 2

10,00 151 01 086 1

1,00 150 01 182 4

2,50 150 01 180 2

10,00 150 01 181 1

1,00 151 01 020 4

2,50 151 01 021 2

10,00 151 01 023 1

3009  безцветен полу-мат 
(R9)

3010 натурално мат

3012  бяло плътно  
Сатен-гланц

3013  черно плътно  
Сатен-гланц

3049 черно плътно мат

3050 бяло плътно мат

Метод на полагане

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

1,00 151 01 011 4

2,50 151 01 010 2

10,00 151 01 014 1

1,00 151 00 901 4

2,50 151 00 900 2

10,00 151 00 904 1

25,00 151 00 910 1

1,00 151 00 906 4

2,50 151 00 905 2

10,00 151 00 909 1

25,00 151 00 915 1

1,00 151 01 071 4

2,50 101 00 521 2

10,00 101 00 522 1

25,00 151 01 075 1

3066 бяло прозрачно

3084 безцветен мат

3085 безцветен сатен

3086 безцветен гланц

Искате ли да оцветите Osmo спрей ваксата? Няма проблем, Osmo Байц 
масло го прави възможно. Имате избор между два начина: 
1. Нанесете Байц масло върху повърхността с четка и го втрийте с пад. 
След изсъхване просто нанесете спрей вакса. 
2. Добавете до 30% Байц масло към спрей ваксата и нанесете върху 
повърхността. Финален слой с безцетна спрей вакса. 

СЪВЕТ

Два начина, една цел.  
Цветна Osmo Спрей вакса.

m2

Професионален 
Продукт
Необходими са 
специализирани 
знания и 
инструменти
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Osmo 2K Wood Oil is suitable for all parquet and wooden flooring (solid wood, 
plank, strip, stairs, etc.) acc. German DIN 18356 as well as furniture surfaces. 
Especially suitable for oily and resinous hardwoods and commercial interiors, 
which require the use of a solvent-free product. 

 

Finished surface in 1 day, 1 coat

1. Osmo 2K Wood Oil is not ready to use. Shortly before the application, add the 
hardener. Ensure that the complete contents of hardener are emptied into the 
wood coating and that the two components are thoroughly mixed. 

2. With Osmo Double Blade Scraper or Osmo Professional Scraper, distribute 
2K Wood Oil to the surface. On chamfered flooring, apply 2K Wood Oil in 
sections thinly with Osmo Microfibre Roller, without filling the joints.

3. Wait approx. 20-40 minutes for the oil to penetrate the wood.

4. Buff oil into the wood and even out the surface with a single disc machine with 
a white or beige pad.

5. Drying time approx. 24 hours (normal climatic conditions, 23 °C/50 % rel. 
humidity). Lower temperatures and/or higher humidity can increase drying 
time. Ventilate well.

На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчива 
на вода и 
замърсявания 
повърхност

Устойчив на 
вино, бира, 
кола - без петна 
от вода върху 
дървото

Лесно 
почистване и 
поддръжка

40-50 m²/1 l 
1 слой

Специално се 
препоръчва 
за екзотични 
твърди 
дървесини

Бързо 
изсъхване

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,375 134 00 420 4

1,00 134 00 422 4

0,375 134 00 424 4

1,00 134 00 426 4

0,375 134 00 428 4

1,00 134 00 430 4

0,375 134 00 432 4

1,00 134 00 434 4

0,375 134 00 436 4

1,00 134 00 438 4

0,375 134 00 440 4

1,00 134 00 442 4

0,375 134 00 444 4

1,00 134 00 446 4

0,375 134 00 448 4

1,00 134 00 450 4

0,375 134 00 452 4

1,00 134 00 454 4

0,375 134 00 456 4

1,00 134 00 458 4

0,375 134 00 460 4

1,00 134 00 462 4

6100 безцветен {1553}

6111 бяло прозрачно

6112 Silbergrau прозрачно

6114 графит прозрачно

6118  светло сиво  
прозрачно

6116 череша прозрачно

6119 натурално прозрачно

6141 хавана прозрачно

6143 коняк прозрачно

6164 табак прозрачно

6190 черно прозрачно

Само 1 слой

Метод на полагане

Без значение дали покритието трябва да е безцветно 
или цветно, възможно е професионалистите да изпълнят 
желанията на клиентите в най-кратки срокове само с 1 слой - 
благодарение на 2K Паркетно Масло. 
 
2K Паркетно масло е двукомпонентно масло с изключително 
висока покривност на продукта и създадено точно за нуждите 
на професионалните майстори. Цветовете не само създават 
модерна, топла атмосфера, но и 2K Паркетно масло 
изпълнява желанието за използване на продукти без ЛОС. 
 
За приложения върху мебелни повърхности или стълби може 
да се използва Osmo HandXcenter. Ако трябва да се третира 
паркет, трябва да се използва Osmo FloorXcenter.   

Когато трябва да се направи много 
бързо - завършена повърхност 
само с 1 слой!

СЪВЕТ

НОВО

2К Масло за дърво

Завършена повърхност за 1 ден, 1 слой

1. Osmo 2K Масло за дърво не е готово за употреба. Малко преди полагане, 
добавете втвърдителя. Уверете се, че цялото съдържание на втвърдителя 
е изпразнено в кутията с масло и че двата компонента са добре смесени.

2. С Osmo Двойна шпакла или Osmo Професионална шпакла разнесете 2K 
маслото. При паркети с фаска нанесете 2K тънко с Osmo микрофибърен 
валяк, без да запълвате фаските.

3. Изчакайте прибл. 20-40 минути маслото да проникне в дървесината.

4. Втрийте и изравнете повърхността с еднодискова машина с бял или 
бежов пад.

5. Време за съхнене прибл. 24 часа (нормални климатични условия, 
23°C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока 
влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добра 
вентилация.

Osmo 2К Масло за дърво е подходящо за всички настилки от дървесина 
(масив, инженерингов паркет, стълби и др.) съгл. DIN 18356, както и за 
мебелни повърхности. Особено подходящ за смолиста твърда дървесина 
и търговски интериори, които изискват използването на продукт без 
разтворители.

m2

Професионален 
Продукт
Необходими са 
специализирани 
знания и 
инструменти
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Хотел Beverland, Германия

Kaseinwerk - изключително място за 
събития - с висококачествени дървени 
подови настилки. За този под се изисква 
оцветяване, което хармонично се вписва в 

околната среда. Идеалното приложение за 
Байц масло от Osmo, завършено с финишно 
покритие Масло с твърда вакса. 

Очарователен цвят

Смесете цветовете и създайте 
практически безкрайна 
цветова палитра.
 Байц масло
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Специални предимства
 

 >  Интензивността на цветовете зависи 
от начина на полагане.

 > Цветовете също могат да се смесват помежду си.
 >   За професионалисти: намалете времето за съхнене 

с 50% с втвърдител. Това позволява завършването 
на повърхността в рамките на един ден.

Максимална интензивност 
на цветовете 45



Възможни 
приложения с 
втвърдител

На база 
възобновяеми 
суровини

Mircoporous 
and breathable 
surface

Устойчив на 
вино, бира, 
кола - без петна 
от вода върху 
дървото

Втора ръка 
след прибл. 
12 ч.

24-48 m²/1 l 
1 coat

Байц масло

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.

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

3. Втрийте евентуално с бял пад.

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.

Интензивно оцветяване:

5. Положете 1-ва ръка както е описано по-горе 1-4.

6. Положете втора ръка, също много тънко съгласно т. 1.

7. Втрийте равномерно с бял пад.

8. Време за съхнене прибл.12 часа.

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

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.

Вляво: 1 слой.  
Вдясно: 2 слоя

Нанасяне с 
шпакла, четка 
или валяк

Финишен слой 
с всяко ОСМО 
масло с твърда 
вакса

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,50 151 00 805 4

1,00 151 00 807 4

2,50 151 00 809 2

0,50 151 00 813 4

1,00 151 00 812 4

2,50 151 00 814 2

0,50 151 00 815 4

1,00 151 00 817 4

2,50 151 00 819 2

0,50 151 00 825 4

1,00 151 00 822 4

2,50 151 00 824 2

0,50 151 00 843 4

1,00 151 00 842 4

2,50 151 00 844 2

0,50 151 00 848 4

1,00 151 00 847 4

2,50 151 00 849 2

3501 бяло 

3512 Silbergrau 

3514 графит 

3516 жатоба 

3518 светло сиво 

3519 натурално 

Метод на полагане

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,50 151 00 838 4

1,00 151 00 837 4

2,50 151 00 839 2

0,50 151 00 828 4

1,00 151 00 827 4

2,50 151 00 829 2

0,50 151 00 831 4

1,00 151 00 832 4

2,50 151 00 834 2

0,50 151 00 803 4

1,00 151 00 802 4

2,50 151 00 804 2

3541 хавана 

3543 коняк 

3564 табак 

3590 черно 

С този продукт цялото оцветяване буквално е във вашите 
собствени ръце. В зависимост от това какъв инструмент 
използвате, може да се постигне напълно различна интензивност 
на цветовете. Независимо дали валяк или четка, кърпа или 
апликатор - всеки инструмент полага различно количество продукт 
на повърхността. Това прави огромен цветен спектър - простиращ 
се от прозрачни до интензивни цветове. Безкрайно разнообразие

Безкрайно разнообразие.  
Байц масло.

СЪВЕТ

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

m2

Възможна 
различна 
интензивност 
на цветовете
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Reactive Stain

 

 

   
 

Втвърдител за Байц масло

Завършена повърхност за 1 ден, 2-3 слоя

1. Отворете кутията с втвърдител и изсипете съдържанието в кутията с байц 
масло. Изпразнете напълно. Разбъркайте добре.

2. Обработката съответства на тази с Байц масло.

3. Време за съхнене прибл. 4-5 часа (нормални климатични условия, 
23°C/50% относителна влажност). По-ниски температури и/или по-
висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добра 
вентилация. (1-ви и 2-ри слой.)

4. Последното покритие трябва да се извърши с безцветно масло с твърда 
вакса.

Забележка: 0,06 L втвърдител за 1L байц масло. Ако не използвате цялата 
кутия с байц масло, добавете 6% втвърдител - смесете в отделен съд! 
Отвореното време е намалено до 60 минути чрез добавяне на втвърдителя. 
Моля, не смесвайте заедно повече материали отколкото можете да 
използвате със сигурност в рамките на 45 минути.

Втвърдителят действа като добавка към Байц маслото, която ускорява 
процеса на съхнене.

 

Готово за 
употреба

Ускорява 
времето за 
съхнене на 
маслото

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,06 151 00 528 66631 безцветен 

Идеално за 
търговски обекти

Метод на полагане

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

 
Последваща 
обработка след 
3-5 ч.

10-15 m²/1 l 
1 полагане

 

За подове и 
мебели

Три степени на 
интензивност 
на цвета

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

1,00 126 00 021 6

1,00 126 00 022 6

1,00 126 00 023 6

6656 Сив ефект светъл

6657 Сив ефект среден

6658 Сив ефект intense

Метод на полагане

Osmo Реактивен байц е продукт от специален вид и следователно 
е идеален за постигане на индивидуален дизайни върху дъб. 
Визуалният резултат зависи основно от естественото съдържание 
на танин в дървесината. Тъй като може да има големи разлики, 
резултатът от оцветяването може да е доста индивидуално всеки 
път. Има дори още повече фактори, влияещи върху резултатите: 
количество, вид и начин на полагане. Следователно винаги се 
препоръчва пробно полагане - особено върху неизвестни основи. 
Оцветяване на по-малки повърхности (мебели, стълби и др.) 
Работейки по посока на дървесните жили, нанесете с Osmo 
микрофибърен валяк равномерно, без припокриване и бързо. 
Изравнете веднага с четка. 
Оцветяване на по-големи повърхности 
На по-големи повърхности припокриването може лесно да се 
вижда. Затова препоръчваме да използвате спрей за градинска 
помпа, за да нанесете Osmoреактивен байц и да го разнесете 
незабавно с моп и накисната памучна кърпа без власинки. 
Без значение дали голяма или малка повърхност: 
След нанасяне оставете да изсъхне за 3-5 часа. По време на 
съхнете проветрявайте добре. Ако е необходимо, повърхността 
може да се изглади с бял пад, без да се уврежда ефекта на 
реактивния байц. След изсъхване препоръчваме обработката 
на повърхността с прозрачно или безцветно  покритие Osmo за 
интериора. 

За индивидуалисти.  
Реактивни байцове.

СЪВЕТ

Osmo Реактивен байц е идеален за оцветяване на мебели, стълби, подови 
дъски и други дървени елементи, изработени от дъб.

Завършена повърхност за 1 ден, 2 слоя

1. С добре напоен Osmo микрофибърен валяк нанесете байца върху 
по-малки участъци (мебели, стълби и др.) равномерно, без прекъсване 
и бързо. Винаги работете по посока на дървесните жили и разнесете 
веднага с четка. Тъй като могат лесно да се появят петна при 
припокриването на големи участъци, препоръчваме да нанасяте байца с 
пистолет и да го разнасяте с напоена кърпа без власинки.

2. Оставете да изсъхне за 3-5 часа.

3. Осигурете добра вентилация. Ако е възможно, изравнете повърхността с 
бял пад без да повреждате ефекта на реактивния байц.

4. След изсъхване се препоръчва обработка с безцветно или прозрачно 
Osmo масло за вътрешна употреба

m2

Професионален 
Продукт
Необходими са 
специализирани 
знания и 
инструменти

Професионален 
Продукт
Необходими са 
специализирани 
знания и 
инструменти
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Здравословно и естетично

ТопОйл подобрява естетиката на дървените 
повърхности. Предназначен за мебелни 
повърхности в закрити помещения, по-

специално кухненски повърхности и плотове 
от дърво с директен контакт с храна. 

За всеки добър вкус

ТопОйл отблъсква водата, 
предпазва повърхността и е 
безопасна за храните
 Топ Ойл
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Специални предимства
 

 >  За кухненски повърхности и работни 
плотове, тестван за безопасност на 
храните съгласно EN 1186, част 5/14

 >  Особено износоустойчива 
комбинация масло-восък

 >  Предпазва дървесината от мръсотия 
и петна от кола, вино и кафе

Гарантирана безопасност  
за храните 49



На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчив на 
вино, бира, 
кола - без петна 
от вода върху 
дървото

Устойчива 
на вода и 
замърсявания 
повърхност

 

Втора ръка 
след прибл. 
8-10 ч.

24 м²/1 л 
1 слой

Топ Ойл

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. Първи слой върху шлайфане необработено дърво прибл. 35 мл/м².

2. Най-добре се полага с кърпа без власинки. Грешки могат да се поправят 
до 15 мин след първо полагане

3. Време за съхнене 8 - 10 ч. (нормални климатични условия, 23 °C/50 % 
отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат 
да увеличат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.

4. Втори слой прибл. 35 ml/m².

5. Време за съхнене прибл. 8-10 часа; вж т.3.

Osmo Топ Ойл е идеално за защита на мебелни повърности и работни 
плотове от масив или съчленен дървен материал (например кухнески 
плотове, бюра, рафтове и др.) за вътрешна употреба. Също така е 
подходящо за корк и OSB.

 

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,50 103 00 049 6

0,50 139 00 050 6

0,50 139 00 072 6

0,50 103 00 061 6

0,50 139 00 137 6

0,50 139 00 138 6

0,50 139 00 139 6

3028 безцветен сатен

3058 безцветен мат

3061 акация мат

3068 натурално  мат

3037 бяло сатен

3038 тера сатен

3039 графит сатен

Метод на полагане

На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчива 
на вода и 
замърсявания 
повърхност

 
Втора ръка 
след прибл. 
12 ч.

6-8,4 м²/1 л 
1 слой

Протектор за дърво

Завършена повърхност за 1 ден, 1 слой (не е самостоятелен финиш)

1. Положете върху необработена дървесина прибл.120 мл/м2

2. Време за съхнене около 24 часа при полагане с четка или 36 часа при 
потапяне (нормални климатични условия 23 оС/50% отн. влажност). По-
ниски температури и/или по-висока влажност могат да удължат времето 
за съхнене.

3. Трябва да се положи финишен слой в рамките до 1 седмица.

Osmo Протектор за дърво е подходящ за всички видове дървесина за 
вътрешна употреба, например подове от иглолистна дървесина, дограма на 
прозорци, дървесина в бани и др. Подходящ е и за външна употреба, където 
е желателно абсолютно екологично импрегниране, без биоциди, например 
детски съоръжения за игра и пясъчници.

 

Лесно нанасяне

За интериора и 
екстериора

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 123 00 001 4

2,50 123 00 002 2
4006 безцветен 

Не съдържа 
органични 
биоциди

Метод на полагане

Pflegen auf die sanfte Art. Hinweis für 
TopOil Oberflächen.
Повърхностите, обработени с Osmo ТопОйл, могат просто да 
се почистят с влажна кърпа. Препоръчваме обаче да оставите 
конвенционалните почистващи препарати в шкафа, тъй като те 
разтварят масла и восъци и така защитата на дървото вече не 
може да бъде гарантирана. По-добри резултати се постигат с 
Osmo Спрей за почистване, тъй като защитният слой масло няма 
да бъде повреден.

СЪВЕТ

Нежно почистване.  
Пояснения за ТопОйл повърхност.

m2 m2

Безопасно
за храни
ЕВРО Норма 1186
част 5/14  
Безопасно за хора, 
животни и растения
- след изсъхване

Подходящо за
детски играчки

Безопасно за 
хора, животни
и растения

Тествано съгл. DIN EN 71.3;
устойчиво на слюнка
и пот

(след изсъхване)
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На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчива 
на вода и 
замърсявания 
повърхност

Лесно 
почистване и 
поддръжка

Втора ръка 
след прибл. 
24 ч.

24 м²/1 л 
1 слой

Масло за врати

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. Нанесете първия слой тънко и равномерно върху чиста и суха дървесина 
по протежение на дървесните жили и се разнесете добре.

2. Време за съхнене ок. 8-10 часа / нормални климатични условия, 
23°C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока 
влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добра 
вентилация.

3. След изсъхване нанесете втория слой - също тънко.

4. Време за съхнене ок. 8-10 часа; вижте точка 2.

Забележка: Премахнете всички видими бели пигменти, преди да оставите да 
съхне (3033).

Маслото за врати Osmo е идеално за защита на масивни и някои 
фурнировани интериорни врати (моля, консултирайте се с препоръките на 
производителите на врати).

 

Устойчив на 
драскотини и на 
износване

Лесно нанасяне

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

1,00 139 00 101 6

1,00 139 00 119 6
3060 безцветен сатен

3033 Raw мат

Метод на полагане

На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчив на 
вино, бира, 
кола - без петна 
от вода върху 
дървото

Лесно 
почистване и 
поддръжка

Втора ръка 
след прибл. 
8-10 ч.

24  m²/1 l 
1 слой

Масло за дъски за рязане

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. Първа ръка върху сурова, шлайфана дървесина прибл. 25-35 ml/m². 
Нанесете маслото на повърхността с микрофибърен валяк Osmo, плоска 
четка или апликатор. Грешки при неизсъхнало покритие могат да бъдат 
коригирани до 15 минути след първото нанасяне.

2. Време за съхнене ок. 8-10 часа (нормални климатични условия, 23°C/50% 
отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат 
да увеличат времето за съхнене. Проветрявайте добре.

3. Втори слой прибл. 5-10 ml/m². Най-добре е да използвате апликатор на 
Osmo или кърпа без власинки.

4. Време за съхнене ок. 8-10 часа; вижте точка 2.

5. За да избегнете нанасянето на твърде много продукт, следвайте точка 3 
при всички последващи обработки за поддръжка.

Osmo Маслото за дъски за рязане е идеално за тяхната защита.

 

Устойчив на 
драскотини и на 
износване

Лесно нанасяне

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,50 139 00 160 63099 безцветен мат

Подсилва цвета 
на повърхността

Метод на полагане

НОВО

m2 m2

Уникална 
комбинация от 
масло и восък
- Лесно нанасяне
- Устойчивост на петна
- Износоустойчивост

Безопасно
за храни
ЕВРО Норма 1186
част 5/14  
Безопасно за хора, 
животни и растения
- след изсъхване
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На водна 
основа

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Лесно 
почистване и 
поддръжка

 
Втора ръка 
след прибл. 
3-4 ч.

16 м²/1 л 
1 слой

Интериорна вакса

Завършена повърхност за 1 ден, 2 ръце

1. Първа ръка върху необработена, шлайфана дървесина прибл. 62 ml/m².

2. Съхнене около 3 - 4 часа (нормални климатични условия, 23оС/50% отн. 
влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да 
увеличат времето за съхнене. Осигурете добро проветрение.

3. При желание можете да изгладите изсъхналият слой с фина шкурка 
(P400) или със Scotchpad преди нанасяне на втора ръка.

4. Втора ръка прибл. 62 ml/m² .

5. Съхнене прибл. 3 - 4 часа; вж. т. 2.

Интериорната вакса е подходяща за защита и декоративен финиш на 
дървесина за вътрешна употреба: стени, тавани, первази, лайсни, греди, 
както и мебели, врати, детски играчки. Подходящо е като реновиращ 
финиш на дървесина, обработена фабрично с Osmo „Интериорна вакса 
бяла прозрачна“ (7393) или „Плътно бяло“ (7394) и за реновиране на стари 
дървени тавани.

 

Бързо 
изсъхване

Лесно нанасяне

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 131 00 226 4

2,50 131 00 227 2

10,00 131 00 234 1

0,75 131 00 230 4

2,50 131 00 231 2

10,00 131 00 236 1

7393 бяло прозрачно

7394 бяло плътно

Без мирис, 
екологично чисто

Метод на полагане

На водна 
основа

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Лесно 
почистване и 
поддръжка

 
Последваща 
обработка след 
3-5 ч.

16 м²/1 л 
1 слой

УВ вакса

Завършена повърхност за 1 ден, 2 слоя

1. Първи слой върху необаботена шлайфана дървесина около 62 мл/м²

2. Време за съхнене прибл. 3-5 часа (нормални климатични условия 23 
°C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и по-висока влажност 
удължават времето за съхнене. Осигурете добра вентилация

3. При желание изсъхналата повърхност може да се заглади с фина шкурка 
(P400) или Скочпад преди втора ръка.

4. Втори слой около 62 мл/м²

5. Време за съхнене 3-5 ч.; вж т.2

УВ защитна вакса е подходяща като самостоятелен финиш за дървени 
облицовки на стени и тавани, както и за шкафове и врати за вътрешна 
употреба. Подходяща е и за обновяване или обработка на кантове, 
дупчици от винтове, допълнителни лайсни и др. при елементи, завършени с 
индустриалния UV финиш. Подходяща е за всички европейски несмолисти 
видове дървесина.

По заявка се предлага и в 25 л баки

УВ защита, без 
пожълтяване

Без мирис, 
екологично 
чисто

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 132 00 051 4

2,50 132 00 050 2

10,00 132 00 145 1

0,75 132 00 135 4

2,50 132 00 136 2

10,00 132 00 056 1

7200 безцветен сатен

7266 бял смърч прозрачно

Бързо изсъхване

Метод на полагане

h2o

m2

h2o

m2

Подходящо за
детски играчки

Безопасно за 
хора, животни
и растения

Тествано съгл. DIN EN 71.3;
устойчиво на слюнка
и пот

(след изсъхване)

Уникална
дълготрайна
защита срещу
UV лъчи
Естественото
пожълтяване на
дървото е значително
намалено.
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На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчив на 
вино, бира, 
кола - без петна 
от вода върху 
дървото

Лесно 
почистване и 
поддръжка

Последваща 
обработка след 
3-5 ч.

40-60 м²/1 л 
1 слой

Масло за поддръжка

Завършена повърхност за 1 ден, 1 ръка

1. Положете тънко с двойна шпакла или ОСМО микрофибърен валяк

2. Втрийте с еднодискова машина с бял пад (с изкл. на 3098). Премахнете 
излишъка.

3. Осигурете добра вентилация докато изсъхне.

4. Маслото за поддръжка може да се полага с кърпа на по-малки площи.

Osmo Масло за поддръжка е идеално за поддръжка на всички видове 
дървени подове, покрити с Масло с твърда вакса: дюшемета, масивни и 
инженерингови паркети, OSB и коркови подове, както и стълби и мебели. 
Особено подходящо е за обществени обекти (например ресторанти, музеи 
и др. силно натоварени подове).

 

Идеално за 
търговски 
обекти

Реставрация и 
обновление без 
шлайфане

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

1,00 151 01 040 4

2,50 151 01 041 2

10,00 151 01 042 1

1,00 151 01 045 4

2,50 151 01 046 2

10,00 151 01 047 1

1,00 151 01 060 4

2,50 151 01 061 2

10,00 151 01 062 1

1,00 151 01 043 4

2,50 151 01 044 2

10,00 103 00 420 1

3079 безцветен мат

3081 безцветен сатен

3098  безцветен полу-мат 
(R9)

3440 бяло прозрачно

Бързо изсъхване

Метод на полагане

Устойчивостта на подхлъзване при подовите настилки се 
оценява по класове. Целта на тези оценки е да осигури 
ефективно предотвратяване на произшествия в търговски и 
обществени интериори. Немският стандарт DIN 51130 прави 
разлика между пет различни оценки - от R9 до R13.  
Няколко примера:  
 
Клас R9 отговаря на най-ниските изисквания за устойчивост 
на подхлъзване и се използва за подови настилки нормална 
употреба.  
 
С по-висок коефициент на триене, клас R11 е например 
подходящ за входове в магазини и външни стълби или също 
така за кухни в детски градини или студентски жилища. 
 
Клас R13 отговаря на най-високите изисквания за устойчивост 
на подхлъзване, за да гарантира сигурно ходене по наклон до 
35 градуса.  
 
Osmo предлага различни продукти, с които се постигат 
повърхности с клас на устойчивост на подхлъзване R9 или R11. 
Сред тях са Osmo Масло с твърда вакса против подхлъзване 
3088, Osmo Масло за поддръжка против подхлъзване 3098, 
както и Масло с твърда вакса против подхлъзване Екстра 3089. 

Добра основа за повече 
безопасност. Класове на 
устойчивост на подхлъзване.

СЪВЕТ

 

 

 

   
 

Течна вакса за освежаване

Завършена повърхност за един ден

1. Отстранете замърсяванията с кърпа за прах или прахосмукачка, или 
евентуално предварително почистете с препарат за почистване.

2. Разклатете преди употреба.

3. Разрежда се с чиста вода, съотношение 1: 1

4. Нанесете на пода с помощта на спрей бутилка.

5. Разнесете добре и разпределяйте равномерно с Кърпа с активни влакна, 
предварително навлажнена с вода.

6. Време за съхнене: прибл. 30-40 минути. Проветрявайте добре

Течната вакса за освежаване е идеална за освежаване на всички 
повърхности, третирани с масло с твърда вакса.

 

За подове и 
мебели Лесно нанасяне

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

1,00 139 00 168 63015 безцветен 

Не изсушава 
повърхността

Метод на полагане

m2

Подходящо за
детски играчки

Безопасно за 
хора, животни
и растения

Тествано съгл. DIN EN 71.3;
устойчиво на слюнка
и пот

(след изсъхване)

Почистване
и грижа в едно
- Концентриран
- Хидратиращ
- Здравословен
   живот
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Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчив на 
вино, бира, 
кола - без петна 
от вода върху 
дървото

Лесно 
почистване и 
поддръжка

80-100 м²/1 л 
1 полагане

Течна вакса за почистване

1. Сухо почистване с моп или прахосмукачка, предварително почистване с 
Wisch Fix (виж по-долу).

2. Изсипете около 2 чаени лъжици на м² и разнесете върху площта с кърпа 
с активни фибри или еднодискова машина (с бял пад). Нанася се супер 
фин слой.

3. Съхнене: ок. 30-40 минути при добро проветрение.

4. При регулярно почистване е абсолютно необходимо подът да се 
подхранва с масло в рамките на една година, особено постоянно 
натоварените участъци. След почистване на местата с усилен трафик се 
нанася масло с твърда вакса и масло за поддръжка.

Течна вакса за почистване/- спрей е идеална за отстраняване на упорити 
петна, като мазнина или боя за обувки. Подходяща е за освежаване на 
всички повърхности, обработвани с масла с твърда вакса.

 

Едновремено 
почиства и 
възстановява

За подове и 
мебели

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,50 139 00 031 6

1,00 139 00 002 6

10,00 139 00 013 1

25,00 139 00 003 1

0,50 139 00 067 6

1,00 139 00 055 6

3029 безцветен 

3087 бяло 

Възможен 
частичен ремонт

Метод на полагане

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчив на 
вино, бира, 
кола - без петна 
от вода върху 
дървото

Лесно 
почистване и 
поддръжка

80-100 м²/1 л 
1 полагане

Течна вакса за почистване Спрей

1. Да се разклати преди употреба.

2. За поддръжка- флаконът да се държи възможно в изправено положение 
и върху почистената, суха повърхност се нанася тънък слой от разстояние 
около 30 см. Равномерно се втрива с кърпа.

3. При отстраняване на петна - замърсеното място се напръсква директно 
- за особено упорити петна да се използва обикновена или абразивна 
кърпа (Scotchpad).

4. Забършете разтворените замърсявания.

Течна вакса за почистване/- спрей е идеална за отстраняване на упорити 
петна, като мазнина или боя за обувки. Подходяща е за освежаване на 
всички повърхности, обработвани с масла с твърда вакса.

 

За подове и 
мебели

Едновремено 
почиства и 
възстановява

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,40 139 00 041 63029 безцветен 

Възможен 
частичен ремонт

Метод на полагане

m2 m2

Подходящо за
детски играчки

Безопасно за 
хора, животни
и растения

Тествано съгл. DIN EN 71.3;
устойчиво на слюнка
и пот

(след изсъхване)

Подходящо за
детски играчки

Безопасно за 
хора, животни
и растения

Тествано съгл. DIN EN 71.3;
устойчиво на слюнка
и пот

(след изсъхване)
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Препарат за почистване

1. Сухо почистване с моп за прах или прахосмукачка.

2. Концентрат: 1 капачка Wisch-Fix на 2 литра вода, при машинно 
приложение (напр.FloorXcenter) или при по-висока степен на 
замърсяване, дозировката може да се увеличи до съотношение 1:1.

3. Остатъчната влага да се избърше и веднага да се подсуши.

Osmo Почистващ препарат е особено подходящ за почистване и поддръжка 
на подове, третирани с масла и вакса. Препоръчва се и за мебели, врати, 
облицовки на стени и тавани.

 

С хидратиращ 
ефект

За регулярно 
почистване и 
поддръжка

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

1,00 139 00 030 6

5,00 139 00 038 1

10,00 139 00 062 1

8016 безцветен 

Не изсушава 
повърхността

Метод на полагане

Концентрат 
с натурални 
съставки

 

30-100 м²/1 л 
1 полагане

Препарат за интензивно 
почистване

1. Разредете концентрата от 1 : 10 до 1 : 20 с вода.

2. Положете върху замърсената повърхност и избършете мръсотията 
с чиста вода. При машинно почистване препоръчваме еднодискова 
машина (напр. FloorXcenter) с четка, червен или зелен пад.

3. Избършете с Osmo Микро моп кърпа или памучна кърпа без мъх.

4. След изсъхване третирайте повърхността с масло за поддръжка или 
масло с твърда вакса.

5. Никога не полагайте неразредено! Задължително направете 
предварителна проба за съвместимост. Последващо полагане на 
масло за поддръжка или масло с твърда вакса зависи от състоянието на 
повърхността след изсъхване.

Osmo Интензивен препарат за почистване е идеален като алтернатива на 
шлайфането на всички дървени повърхности, обработени с масла и вакси, 
напр. подове, мебели, както и за почистване на синтетични материали, 
неръждаема стомана и други водоустойчиви повърхности.

 

За интериора и 
екстериора

Възстановяване 
без шлайфане

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

1,00 151 01 050 6

5,00 151 01 055 1
8019 безцветен 

Идеално за 
търговски обекти

Метод на полагане

Високоефективен 
концентрат

Почистване в 
дълбочина

Още през 19-ти век Sinner's Circle, кръстен на химика д-р Herbert 
Sinner, придоби голямо значение при почистването на сгради и 
строителни елементи.  
Съгласно Sinner's Circle оптималното почистване е резултат от 
взаимодействие между четири елемента: химия, механика, време 
и температура. Използването на по-малко химия, например, 
изисква повече принос от един или повече от другите фактори. 
Това е принцип, на който се основават нашите инструкции за 
почистване и поддръжка. (Вижте нашите бележки за почистване и 
поддръжка на страници 20-23.)

Почистване - но правилно.  
Sinner's Circle.

СЪВЕТ

m2

Почистване
и грижа в едно
- Концентриран
- Хидратиращ
- Здравословен
   живот
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Почистващ спрей

1. 

1. Премахнете грубите замърсявания

2. Напръскайте повърхността

3. Почистете с памучна кърпа без мъх и подсушете

Osmo почистващ спрей е специално предназначен за почистване и 
поддръжка на омаслени и ваксирани вътрешни повърхности. Особено се 
препоръчва за повърхности, третирани с ТОП ОЙЛ.

 

Готово за 
употреба

С хидратиращ 
ефект

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,50 129 00 084 68026 безцветен 

For routine 
cleaning and 
upkeep

Метод на полагане

Не изсушава 
повърхността

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчив на 
вино, бира, 
кола - без петна 
от вода върху 
дървото

 

 

Твърда вакса за поправки

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.

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.

 

Възможен 
частичен 
ремонт

Паста

Цветен код контейнер 
Грам

каталожен номер парче/пакет

75 103 00 323 123080 безцветен 

Устойчив на 
драскотини и на 
износване

Метод на полагане

Подходящо за
детски играчки

Безопасно за 
хора, животни
и растения

Тествано съгл. DIN EN 71.3;
устойчиво на слюнка
и пот

(след изсъхване)
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Кит паста

Osmo Кит за дърво е подходящ за запълване на малки пукнатини, дупчици и 
фуги в дървесината.

Бързо 
изсъхване Лесно нанасяне

Цветен код контейнер 
Грам

каталожен номер парче/пакет

100 135 00 016 6

100 135 00 012 6

100 135 00 013 6

100 135 00 014 6

100 135 00 015 6

100 135 00 018 6

30 x 100 135 00 020 1

7300 бяло 

7301 бук 

7302 бор 

7303 махагон 

7304 дъб 

7305 NCS S 0502-Y 

Финишен слой 
с всяко ОСМО 
масло за дърво.

 

 

Кит за дърво

1. Преди употреба, да се разбърка добре така, че частта отдолу да се 
смеси и да се получи хомогенна маса.

2. Смесете фини стърготини от шлайфане, за предпочитане от същия вид 
дървесина с размер на частиците 80-120, в гъста паста (прибл. 15 % 
увеличение на теглото с добавяне на стърготини).

3. Попълвайте по диагонала на пода с двойна метална шпакла, като 
едновременно притискайте за запълване на фугите. Повторете ако е 
необходимо.

4. След 30 – 60 минути изсъхналата паста може да се шлайфа с едра 
шкурка (P80) и след това шлайфайте фино (P100 – 120) докато не остане 
кит по повърхността на паркета. В повечето случаи фин шлайф с P100 – 
120 е достатъчен.

5. Последваща обработка може да бъде извършена с различните масла на 
OSMO.

Забележка: Тъй като сместта и обработката зависят много от типа дървесина 
и стърготини, се препоръчва задължително предварителна проба! Не 
попълвайте фуги при спукани дъски или дюшеме!

Osmo Кит за фуги е подходящ за запълване на малки фуги (< 2 mm) и 
малки повреди (например дупки от болтчета) за дървени подове и паркет. 
Универсално приложим за всички видове дървесина. Не е подходящ за 
еластични конструкции като например дюшеме, черен под, двоен под, както 
и за коркови подове.

 

Екологично чист 
продукт

Бързо 
изсъхване

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

1,00 135 00 025 4

5,00 151 00 025 1
7350 безцветен 

Висока степен на 
запълване

Метод на полагане

Шлайфа се 
добре Слаб мирис

Mixing made easy. Wood Filler. 

Не можете да намерите подходящия цвят за вашата 
подова настилка? 
Тогава използвайте наличните цветове и смесете за 
достигане на  подходящия цвят. Напълнете фугите, 
както обикновено, със смес от кита за дърво и след 
това обработете мястото с масло с твърда вакса.

СЪВЕТ

Смесването стана лесно.  
Кит за дърво.

Display Box Wood Filler

57



 

Смивка

1. Разбъркайте много добре - не разреждайте.

2. С четка или шпакла нанесете равномерно, покрийте веднага с тънко 
фолио и оставете достатъчно време за реакция.

3. Пробвайте от време на време отстраняване с шпакла на разтворения 
покривен слой.

4. Времето за реакция зависи от вида на покритието, дебелината на 
покритието и околната температура. Отстранете мекия разтворен слой с 
шпакла и изплакнете с топла вода, прибл. 40°С.

5. Ако е необходимо, повторете.

Разтваря и премахва синтетични лакове, 1-компонентни лакове, 
дисперсионни и латексни бои, маслени и цветни покрития за дърво, 
дисперсионни лепила, полимерни мазилки и др. върху устойчиви на 
разтворители основи (дърво, метал, минерални основи, като мазилка, бетон 
или камък). Има лека миризма и следователно  може да се използва на 
големи площи както на закрито, така и на открито.

 

За интериора и 
екстериора Лесно нанасяне

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

1,00 137 00 001 46000 безцветен 

Слаб мирис

Метод на полагане

Разтваря и 
отстранява лакове 
на база синтетични 
смоли и маслени 
покрития

  

 

 

   
 

Комплект за поддръжка на 
подове

 > Почистващ препарат 1 л
 > Течна вакса за почистване спрей 400 мл
 > Кърпа 3 бр, инструкция за поддръжка
 > Пад за полиране

Комплектът за поддръжка Osmo за подове е идеален за почистване и 
поддръжка на паркети и дюшемета, обработени с Polyx®-Oil.

Моля, следвайте инструкциите за всеки отделен продукт.

 

Пълен комплект 
за почистване и 
поддръжка

Produktname каталожен номер парче/пакет
Комплект поддръжка подове 129 00 007 1

Съдържание
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Osmo комплект за поддръжка на 
стълби

 > Почистващ препарат концентрат 250 мл
 > Масло за поддръжка безцветно 200 мл
 > Кърпи за почистване
 > Пад за полиране
 > Ръкавици 1 чифт
 > Инструкции

Osmo комплектът за поддръжка на стълби е идеален както за почистване 
и възстановяване, така и за поддържане на дървени стълби, обработени с 
Масло с твърда вакса.

Моля, следвайте инструкциите за всеки отделен продукт.

 

Пълен комплект 
за почистване и 
поддръжка

Produktname каталожен номер парче/пакет
Комплект поддръжка стълби 129 00 066 1

Съдържание

  

 

   
 

Osmo Комплект Топ Ойл

 > Топ Ойл прозрачен 500 мл
 > Почистващ спрей 500 мл
 > Дръжка за апликатор
 > Апликатор
 > Пад за полиране
 > Инструкции

Osmo комплект Топ Ойл е идеален за защита на мебелни повърхности и 
плотове от масив или съчленена дървесина (напр. плотове, рафтове и др.) в 
закрити помещения. Подходящ и за корк и OSB.

Моля, следвайте инструкциите за всеки отделен продукт.

 

Пълен комплект 
средства за 
първоначална 
обработка, 
поддръжка и 
обновяване

Produktname каталожен номер парче/пакет
Комплект Топ Ойл 129 00 054 1

Съдържание

Подовите настилки, обработени с Osmo масло с твърда 
вакса, са лесни за поддръжка - восъкът остава върху 
дървесната повърхност и я предпазва от проникване 
на мръсотия и влага. За да можете да се наслаждавате 
на дървения си под дълго време е необходимо да се 
поддържа тази защитна повърхност: интервалите за 
поддръжка обикновено зависят от начина на употреба 
и износване на повърхността. В частните домакинства 
дървените подови настилки трябва да се почистват 1 
път седмично със смес от вода и Osmo препарат за 

Системно почистване и поддръжка. Оптимална 
защита за дървени подови настилки.

СЪВЕТ

почистване, както и с влажен моп. Ако восъчният слой 
е износен, също така освежавайте пътеките и зони с 
голям трафик с Osmo Течна вакса за почистване два пъти 
годишно. Като алтернативао може да се използва и Osmo 
масло за поддръжка.  
Обикновено след няколко години се препоръчва 
интензивно почистване с Osmo препарат за интензивно 
почистване. След това почистване омаслете пода с тънък 
слой масло с твърда вакса. 
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цвят и защита | екстериор
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Подходящо за Необходими са специални 
знания и инструменти• •

Декинг 
масло

Дегинг 
масло против 
подхлъзване

Масло за 
камък и 

теракота

Масло за 
защита на 

краища

Спрей тиково 
масло за 

градински 
мебели

Защитно 
лазурно 
масло

Защитно 
лазурно 

масло Ефект

УВ защитно 
масло

Стр. 66 66 67 67 68 69 70 71

Под • • • • - - - -
Мебели • - - - - • • •
Стена/Таван • - - - - • • •
Работна повърхност • - - - • - - -
Врати • • - - - - - -
Стълби • - - - - • • •
Детски играчки - - - - - - - -
Бани • - - - - • • -
Прозорци • - - - - - - -

Боя за 
градината и 

фасадата

Препарат за 
почистване 
композитен 

декинг

Масло за 
композитен 

декинг

Препарат за 
почистване 
Крафт Гел

Гел за 
премахване 

масло

Препарат за 
почистване 
на декинг

Препарат 
срещу 
зелени 

образувания
НОВО НОВО

Стр. 82 83 83 84 84 85 85

Под - • • • • • •
Мебели • • • • • - •
Стена/Таван • - - • • - •
Работна повърхност • - - • • - •
Врати - • • • • • •
Стълби • - - • • - •
Детски играчки - - - - - - -
Бани - - - • • - •
Прозорци • - - • • - •

Търсачка на продукт

62



Забележка: Разходната норма на продукта варира значително в зависимост от състоянието на съществуващата дървесина. Цялата информация се отнася 
за гладки и рендосани повърхности. Други повърхности, напр. набраздена или структурирана, може да доведе до отклонения в разхода на продукта. 
Набелязаните резултати могат да варират в зависимост от дървесните видове и свойствата на повърхността; поради това се препоръчва пробно полагане.

УВ защитно 
масло цветно

Еднослоен 
лазур

Прозрачен 
финиш

Праймер Кънтри колор Плътен бял 
финиш

НОВО

71 74 75 75 78 79

- - - - - -

• • • - • •

• • • - • •

- • • - • •

- - - - - -

• • - • • -

- - - - - -

• - - - • •

- • - - • -

Микрофибърен 
валяк

Плоска четка

Подова четка/
Четка за 
декинг

Кърпа

Пад

Пистолет
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Енко Вендинг, България

Изящният вкус е еталон в Енко Вендинг, не 
само за автоматичните кафе машини, които 
компанията продава, но и за интериора и 
екстериора в централата на компанията. 

За защита на външната дървесина беше 
направен бърз избор на Декинг масло от 
Osmo. 

Перфектно обслужване 
на открито
Най-доброто за дъресина на 
открити площи - продукт, който 
отблъсква водата и мръсотията и 
също така не съдържа биоциди.
 Decking-Oil
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Специални предимства
 

 > Заглажда дървесните повърхности
 >  Идеален за използване при 

дек около басейни
 > Няма да се напука, обели, цепи или лющи
 >  Лесно за освежаване, не са 

необходими шлайфане или грунд

Дълготраен интензитет  
на цвета
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На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчива 
на вода и 
замърсявания 
повърхност

Втора ръка 
след прибл. 
12 ч.

24 м²/1 л 
1 слой

Декинг масло

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. Нанесете първи тънък слой върху необработена дървесина около 35 мл/
м². Забележка: Дървесини, богати на смоли и други съставки първо да се 
обезсмолят.

2. Грешки могат да се коригират в рамките на 30 мин. след първото 
нанасяне.

3. Съхнене около 12 часа (нормални климатични условия (23 °C/50 % отн. 
влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност може да 
увеличи времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.

4. Втори слой около 35 мл/м². (При реновиране обикновено 1 слой е 
достатъчен върху почистена повърхност)

5. Време за съхнене прибл. 12 часа - вж. т. 3

Декинг маслата Osmo защитават и поддържат декинги, градинска мебел, 
паравани от многобройни видове иглолистни и благородни дървесини. 
Такива са например вакуумно импрегниран бор, ела, дугласка, кедър или 
Bangkirai – подходящи са и за безцветна обработка на тик, евкалипт и други 
видове екзотична дървесина, както и за термо обработена дървесина.

По заявка се предлага и в 25 л баки

Лесно нанасяне

Текстурата на 
дървесината 
остава видима

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 115 00 018 4

2,50 115 00 019 2

0,75 115 00 012 4

2,50 115 00 013 2

0,375 115 00 004 4

0,75 115 00 002 4

2,50 115 00 005 2

0,75 115 00 020 4

2,50 115 00 021 2

0,75 115 00 043 4

2,50 115 00 045 2

0,75 115 00 081 4

2,50 115 00 082 2

0,75 115 00 084 4

2,50 115 00 085 2

0,75 115 00 063 4

2,50 115 00 062 2

0,75 115 00 141 4

2,50 115 00 142 2

0,75 115 00 154 4

2,50 115 00 156 2

004 естествен нюанс 
прозрачно

006  естествен нюанс 
прозрачно

007 безцветен 

009  естествен нюанс 
прозрачно

010  естествен нюанс 
прозрачно

013  естествен нюанс 
прозрачно

014  естествен нюанс 
прозрачно

016 тъмен прозрачно

019 сив прозрачно

021 блатен дъб прозрачно

Метод на полагане

На база 
възобновяеми 
суровини

Финиш, 
защитен от 
плесени, 
водорасли и 
гъбички

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Повърхност 
против 
подхлъзване 
благодарение 
на специална 
добавка

Втора ръка 
след прибл. 
12 ч.

24 м²/1 л 
1 слой

Дегинг масло против 
подхлъзване

Готови повърхности за 2 дни, 2 слоя (не е самостоятелен финиш)

(1-ва ръка Декинг масло, 2-ра ръка Декинг масло против подхлъзванеl)

1. Първи пигментиран слой с Osmo Декинг масло върху необработена 
дървесина прибл. 35 ml/m².

2. Грешки при още влажното покритие могат да се поправят в рамките на 15 
мин след полагането.

3. Време за съхнене прибл. 24 часа (при нормални климатични условия, 
23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/ или по-висока 
влажност могат да удължат времето за съхнене. Да се осигури добро 
вентилиране.

4. Втори слой (финален топ слой) прибл. 35 ml/m² с Декинг масло против 
подхлъзване. (За реновиране обикновено 1 слой при чиста суха 
повърхност)

5. Време за съхнене прибл. 12 часа, вж. т. 3

Не може да се използва върху 007 Teak-Oil

Противохлъзгащото Osmo Декинг масло е особено подходящо за всички 
видове външни дървени настилки и стълби, изработени от бангкирай, 
масарандуба, гарапа, лиственица, дугласка или бор. Подходящо е за 
рифеловани, жлебовани и особено за гладки декинг повърхности.

По заявка се предлага и в 25 л баки

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 115 00 074 4

2,50 115 00 073 2
430 безцветен сатен

Метод на полагане

Дървесина в екстериора е изложена на естествени 
атмосферни условия и следователно може да посивее с 
времето. Няма проблем с Osmo - с вода и Osmo Крафтгел 
такива повърхности могат да бъдат почистени и възстановени 
за нула време. 
 
Нашият съвет: запазете възстановения вече естествен цвят на 
дървото, като обработите повърхността с покритие от Osmo. 
Декинг масло и Защитно лазурно масло са идеални в тези 
случаи. За финишно покритие препоръчваме нашето декинг 
масло против подхлъзване.

Свежи като в първия ден. 
Поддръжка на декинг.

СЪВЕТ

m2 m2

Подходящо за
детски играчки

Безопасно за 
хора, животни
и растения

Тествано съгл. DIN EN 71.3;
устойчиво на слюнка
и пот

(след изсъхване)
Противохлъзгащ
ефект
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На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчива 
на вода и 
замърсявания 
повърхност

Лесно 
почистване и 
поддръжка

Втора ръка 
след прибл. 
8-10 ч.

24 м²/1 л 
1 слой

Масло за камък и теракота

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. С плоска четка Osmo, четка за под, апликатор или микрофибърен валяк, 
нанесете много тънко и разнесете добре. Отстранете излишното с пад 
или кърпа без власинки.

2. Време за съхнене прибл. 8-10 часа (нормални климатични условия, 
23°C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока 
влажност на въздуха могат да увеличат време за съхнене. Осигурете 
добра вентилация.

3. Нанесете втория слой също много тънко. (При обновяване на вече 
омаслени повърхности,  един слой обикновено е достатъчен върху 
почистена повърхност)

4. Време за съхнене прибл. 8-10 часа; вж точка 2.

Osmo Масло за камък и теракота е подходящо за прозрачно импрегниране 
на микропорест естествен камък с полирана, шлайфана или цепена 
повърхност и изкуствен камък навън. Особено подходящ за павета и 
подпрозоречни первази от гранит както и от варовик и шисти.

Вляво: върху камък.  
Вдясно: върху теракота.

Подсилва цвета 
на повърхността

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 115 00 112 4

2,50 115 00 113 2
620 безцветен сатен

Метод на полагане

На база 
възобновяеми 
суровини

Устойчива 
на вода и 
замърсявания 
повърхност

Намалява 
разширението 
и свиването на 
дървесината

Втора ръка 
след прибл. 
4-6 ч.

5 м²/1 л 
1 слой

Масло за защита на краища

1. Първа ръка положете обилно, мокро към мокро, върху необработена 
дървесина, прибл. 150 мл/м²

2. Сухо след около 3-4 часа (нормални климатични условия 23 оС / 50% 
отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат 
да удължат времето за съхнене.

3. Втора ръка прибл. 50 мл/м².

4. Сухо след около 3-4 ч. вж. т.2.

Osmo Вакса за краища е особено подходяща за обработка на крайните 
срезове при декинг, фасади и др. елементи от твърда или мека дървесина 
като Bangkirai, Тик, Massaranduba, Garapa, Cumaru, Кедър, Термодървесина, 
както и иглолистна дървесина (бор, ела, дугласка и др.).

 

Защитава 
краищата от 
пукнатини и 
нацепване

Не съдържа 
вода и силикон

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,375 103 00 151 4

2,50 103 00 153 2
5735 безцветен сатен

Метод на полагане

m2 m2

Подходящо за
детски играчки

Безопасно за 
хора, животни
и растения

Тествано съгл. DIN EN 71.3;
устойчиво на слюнка
и пот

(след изсъхване)

Предимства 
на маслото
- Лесно нанасяне
- Воден перлен ефект
- Защита срещу
   лющене
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Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчива 
на вода и 
замърсявания 
повърхност

Намалява 
разширението 
и свиването на 
дървесината

Спрей тиково масло за 
градински мебели

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. Разстояние за пръскане около 25 см. Впоследствие втрийте с четка.

2. Докато работите, защитете частите, които не трябва да бъдат 
обработвани. Избършете излишното количество.

3. Време за съхнене прибл. 12 часа (нормални климатични условия, 
23 оС/50% отн. влажност). По-ниски температури и/ или по-висока 
влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добра 
вентилация докато съхне и изпръскайте втори път.

4. За реновиране 1 слой обикновено е достатъчен.

5. Почистете дюзите след ползване

Osmo Масло-спрей за поддръжка на градински мебели защитава, поддържа 
и разкрасява градинските мебели от тик и други видове твърда дървесина 
- в закрити пространства навън. Подходящ е и като безцветен финиш за 
градински мебели и за други повърхности с подобна употреба.

 

Лесно нанасяне 
вкл. на 
труднодостъпни 
участъци

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,40 103 00 060 6008 безцветен 

Метод на полагане

Предимства 
на маслото
- Лесно нанасяне
- Воден перлен ефект
- Защита срещу
   лющене
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На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Финиш, защитен 
от плесени, 
водорасли и 
гъбички

Устойчива 
на вода и 
замърсявания 
повърхност

За външно 
приложение на 
стабилни/нестабилни 
дървени елементи

Втора ръка 
след прибл. 
4-6 ч.

26 м²/1 л 
1 слой

Защитно лазурно масло

Завършена повърхност за 1 ден, 2 ръце

1. Първа ръка на необработена дървесина прибл. 35 мл/м²

2. Корекции могат да се правят на мокро до 15 мин след полагането

3. Време за съхнене прибл. 4 - 6 часа (нормални климатични условия 23 
оС/50% отн. влажност) По-ниски температури и/ или по-висока влажност 
могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация

4. Втора ръка прибл. 35 мл/м². (За реновиране обикновено 1 ръка е 
достатъчна върху почистена повърхност)

5. Време за съхнене около 12 часа (вж. т. 3

701 Безцветен мат без UV защита

Osmo Защитно лазурно масло е подходящо за всички видове дървесина 
за външно приложение: врати, прозорци и капаци на прозорци (стабилни 
елементи), навеси, дървени фасади, балкони, декинги, огради, перголи, 
градинска мебел и градински къщи (пространствено нестабилни елементи).

По заявка се предлага и в 25 л баки

По заявка се предлага и в 186 RAL и 1950 NCS цвята. Не са налични ефектни, 
флуоресцентни и металически цветове.

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 121 00 001 4

2,50 121 00 002 2

0,75 121 00 075 4

2,50 121 00 085 2

0,75 121 00 055 4

2,50 121 00 056 2

0,75 121 00 004 4

2,50 121 00 005 2

0,75 121 00 007 4

2,50 121 00 008 2

0,75 121 00 010 4

2,50 121 00 011 2

0,75 121 00 013 4

2,50 121 00 014 2

0,75 121 00 097 4

2,50 121 00 096 2

0,75 121 00 017 4

2,50 121 00 018 2

0,75 121 00 035 4

2,50 121 00 036 2

700 бор прозрачно

701 безцветен мат

702 лиственица прозрачно

703 махагон прозрачно

706 дъб прозрачно

707 орех прозрачно

708 тик прозрачно

710 каменен бор прозрачно

712 абанос прозрачно

727 палисандър прозрачно

Метод на полагане

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 121 00 038 4

2,50 121 00 039 2

0,75 121 00 084 4

2,50 121 00 086 2

0,75 121 00 254 4

2,50 121 00 256 2

0,75 121 00 264 4

2,50 121 00 266 2

0,75 121 00 023 4

2,50 121 00 024 2

0,75 121 00 026 4

2,50 121 00 027 2

0,75 121 00 150 4

2,50 121 00 151 2

0,75 121 00 274 4

2,50 121 00 276 2

0,75 121 00 284 4

2,50 121 00 286 2

728 кедър прозрачно

729 ела зелено прозрачно

731 бор орегон прозрачно

732 светъл дъб прозрачно

900 бяло прозрачно

903  базалтово сиво 
прозрачно

905 патина прозрачно

906  перлено сиво  
прозрачно

907 сиво кварц прозрачно

Последваща обработка с натурално Защитно лазурно масло. 
Дървото е естествен продукт, който понякога реагира по 
различен начин от желаното. Например може да се окаже, 
че субстратът не поема равномерно дървесното покритие. 
Резултатът е неравномерен цвят. Имаме нещо, което може 
да ни помогне - Osmo Защитно лазурно масло 701 бецветен 
мат. Последващата обработка с този продукт притъпява по-
лъскавите части и осигурява равномерен и елегантен външен 
вид. 

Плътни повърхности - имаме нещо, 
което може да помогне.

СЪВЕТ

m2

Защитен
филм
Покритието е
защитено срещу
мухъл, водорасли
и гъбични атаки
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Има два начина за противодействие на естествения 
процес на посивяване на дървесните повърхности. Или 
почистете и възстановете повърхностите до първоначалния 
им цвят (вижте нашия съвет на страница 66) или ги 
обработете със сиви и сребърни блестящи тонове от 
Osmo. Те предлагат особено елегантно решение, с 
което дървесните повърхности от самото начало блестят 
в модерно сиво, без да чакат естествения процес на 
посивяване.

СЪВЕТ

Сребърна елегантност. Изкуствено 
посивяване с Osmo лазур.

На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Финиш, защитен 
от плесени, 
водорасли и 
гъбички

Устойчива 
на вода и 
замърсявания 
повърхност

За външно приложение 
на стабилни/нестабилни 
дървени елементи

Втора ръка 
след прибл. 
4-6 ч.

26 м²/1 л 
1 слой

Защитно лазурно масло Ефект

Завършена повърхност за 1 ден, 2 ръце

1. Първа ръка на необработена дървесина прибл. 35 мл/м²

2. Корекции могат да се правят на мокро до 15 мин след полагането

3. Време за съхнене прибл. 4 - 6 часа (нормални климатични условия 23 
оС/50% отн. влажност) По-ниски температури и/ или по-висока влажност 
могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация

4. Втора ръка прибл. 35 мл/м². (За реновиране обикновено 1 ръка е 
достатъчна върху почистена повърхност)

5. Време за съхнене около 12 часа (вж. т. 3

Osmo Защитно лазурно масло ЕФЕКТ е подходящо за всички видове 
дървесина за външно приложение: врати, прозорци и капаци на прозорци 
(стабилни елементи), навеси, дървени фасади, балкони, декинги, огради, 
перголи, градинска мебел и градински къщи (пространствено нестабилни 
елементи).

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 121 00 230 4

2,50 121 00 231 2

0,75 121 00 242 4

2,50 121 00 243 2

0,75 121 00 248 4

2,50 121 00 249 2

1140  сребърен ахат 
прозрачно

1142  сребърно сиво 
прозрачно

1143  оникс сребърен 
прозрачно

Метод на полагане

m2

Защитен
филм
Покритието е
защитено срещу
мухъл, водорасли
и гъбични атаки
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На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчива 
на вода и 
замърсявания 
повърхност

За външно 
приложение 
на стабилни/
нестабилни 
дървени елементи

Втора ръка 
след прибл. 
12 ч.

18 м²/1 л 
1 слой

ОСМО УВ защитно масло е идеално за вертикални повърхности навън: 
врати, прозорци, капаци, навеси, фасади, балкони, паравани, перголи и 
летни къщи.

Със или без 
защитен филм

УВ защитно масло

Завършена повърхност за 2 дни, с лоя

1. Първи слой върху нетретирана дървесина прибл. 55 мл/м²

2. Грешки могат да бъдат поправени до 15 мин след полагане на първа ръка

3. Време за съхнене 10 -12 ч (нормални климатични условия, 23 °C/50 % 
отн. влажност). По-ниски температури и /или по-висока влажност може 
да удължи времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.

4. Втори слой прибл. 55 мл/м²

5. Време за съхнене прибл. 12 ч; вж т.3.

По заявка се предлага и в 25 л баки 
* със защитен филм

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 116 00 021 4

2,50 116 00 022 2

0,75 116 00 026 4

2,50 116 00 027 2

410 безцветен сатен

420 безцветен сатен*

Метод на полагане

На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Финиш, защитен 
от плесени, 
водорасли и 
гъбички

За външно 
приложение 
на стабилни/
нестабилни 
дървени 
елементи

Втора ръка 
след прибл. 
12 ч.

18 м²/1 л 
1 слой

УВ защитно масло цветно

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. Първи слой върху нетретирана дървесина прибл. 55 мл/м2

2. Грешки могат да бъдат поправени до 15 мин след полагане на първа ръка

3. Време за съхнене 10 -12 ч (нормални климатични условия, 23 °C/50 % 
отн. влажност). По-ниски температури и /или по-висока влажност може 
да удължи времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.

4. Втори слой прибл. 55 мл/м2

5. Време за съхнене прибл. 12 ч; вж т.3.

ОСМО УВ защитно масло - цветно е идеално за вертикални дървени 
повърхности навън: врати, прозорци, капаци, навеси, фасади, балкони, 
огради, перголи и летни къщи. Също така подходящо и за бамбук (напр. 
паравани).

По заявка се предлага и в 25 л баки

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 116 00 049 4

2,50 116 00 057 2

0,75 116 00 033 4

2,50 116 00 034 2

0,75 116 00 062 4

2,50 116 00 063 2

0,75 116 00 068 4

2,50 116 00 069 2

0,75 116 00 041 4

2,50 116 00 042 2

0,75 116 00 051 4

2,50 116 00 052 2

0,75 116 00 081 4

2,50 116 00 082 2

0,75 116 00 092 4

2,50 116 00 093 2

424 смърч сатен

425 дъб сатен

426 лиственица сатен

427 дугласка сатен

428 червен кедър сатен

429 натурално сатен

431 Zeder natur сатен

432 светъл дъб сатен

Метод на полагане

m2 m2

UV защитен 
фактор
Тествано въз основа
на EN 927-6

UV защитен 
фактор
Тествано въз основа
на EN 927-6
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Песен за гората, Тайван

Тази  артинсталация във формата на яйце 
от художника Уен-Чи Уанг е изработена 
от дърво и лозя и показва очарователни 
светлинни и сенчести ефекти през деня и 

нощта - място на вечността. Защитата на 
дървените повърхности се осигурява от 
Osmo Еднослоен лазур HSPlus. 

Прозрачна 
ефективност
За отлични резултати при 
оцветяване е необходим само 
един слой. Спестете време и 
пари с Osmo.
 Еднослоен лазур
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Специални предимства
 

 > Подчертава дървесната текстура
 > Подходящ и за детски градини и детски площадки
 > Естествено матова повърхност
 > Високо съдържание на твърди вещества

Един слой, дълготрайна 
защита
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На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчива 
на вода и 
замърсявания 
повърхност

 
Втора ръка 
след прибл. 
12 ч.

26 м²/1 л 
1 слой

Еднослоен лазур

Готова повърхност за 1 ден, 1 слой

1. Първи слой върху необработена дървесина прибл. 35 ml/m..

2. Грешки могат да се коригират при мокро покритие до 15 мин. след 
полагането му.

3. Време за съхнене прибл. 12 часа (нормални климатични условия, 23 
°C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/ или по-висока влажност 
може да удължи времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.

Osmo Еднослоен лазур HS Plus е подходящ за защита на дървесината на 
открито: гаражи, дървени фасади, балкони, огради, перголи, градинска 
мебел и градински къщи. Изключително подходящ за обновяване на стари 
микропорьозни финиши.

По заявка се предлага и в 25 л баки

Висока 
покривност 
благодарение 
на високо 
съдържание на 
твърди частици

Само 1 слой

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 111 01 542 4

2,50 111 01 544 2

0,75 111 01 552 4

2,50 111 01 554 2

0,75 111 01 562 4

2,50 111 01 564 2

0,75 111 01 572 4

2,50 111 01 574 2

0,75 111 01 450 4

2,50 111 01 455 2

0,75 111 01 480 4

2,50 111 01 485 2

0,75 111 01 030 4

2,50 111 01 035 2

9203 базалтово сиво 
прозрачно

9205 патина прозрачно

9206  светъл дъб  
прозрачно

9207  сиво кварц  
прозрачно

9212  сребърна топола 
прозрачно

9221 бор прозрачно

9235  червен кедър 
прозрачно

Без биоциди

Метод на полагане

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 111 01 210 4

2,50 111 01 215 2

0,75 111 01 390 4

2,50 111 01 395 2

0,75 111 01 360 4

2,50 111 01 365 2

0,75 111 01 420 4

2,50 111 01 425 2

0,75 111 01 120 4

2,50 111 01 125 2

0,75 111 01 270 4

2,50 111 01 275 2

9236  лиственица  
прозрачно

9241 дъб прозрачно

9261 орех прозрачно

9262 тик прозрачно

9264  палисандър  
прозрачно

9271 абанос прозрачно

Лазурът е покритие, под което дървесните шарки все 
още могат да бъдат ясно разпознати. Дървесните 
лазури могат да бъдат на маслена или водна основа 
- в зависимост от цветовия тон те произвеждат 
безцветна или прозрачна цветна повърхностна 
защита.  Безцветна означава, че въпреки че покритието 
не съдържа никакви пигменти, дървото все още е 
достатъчно защитено. Решаващ фактор за външния вид 
е и блясъкът на покритието. Сатенено покритие създава 
лек блясък на повърхността - докато матовото покритие 
прави повърхността да изглежда без блясък.

СЪВЕТ

Прозрачна визия.  
Предимствата на лазурите.

m2

Подходящо за
детски играчки

Безопасно за 
хора, животни
и растения

Тествано съгл. DIN EN 71.3;
устойчиво на слюнка
и пот

(след изсъхване)
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На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчива 
на вода и 
замърсявания 
повърхност

 

 

Втора ръка 
след прибл. 
10-12 ч.

16 м²/1 л 
1 слой

Прозрачен финиш

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

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

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.

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.

 

Универсална 
употреба

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 116 00 001 4

2,50 116 00 002 2

25,00 116 00 003 1

000 безцветен сатен

Метод на полагане

На водна 
основа

Финиш, 
защитен от 
плесени, 
водорасли и 
гъбички

За външно 
приложение 
на стабилни/
нестабилни 
дървени елементи

 
Последваща 
обработка след 
3-5 ч.

12 м²/1 л 
1 слой

Праймер

Завършена повърхност за 1 ден, 1 слой (изисква финишно покритие)

1. Първи слой върху сурова дървесина прибл. 80 мл/м².

2. Време за съхнене прибл. 30 мин, сухо за шлайф или финишно покритие 
след прибл.  3-4 ч (нормални климатични условия, 23 °C/ 50 % отн. 
влажност). По-ниски температури/по-висока влажност могат да удължат 
времето за съхнене. Да се осигури добра вентилация.

3. Като висококачествено финишно покритие в бели или цветли цветове се 
препоръчва Osmo Кънтриколор или Osmo Боя за фасади и градини. 

Osmo Праймер е подходящ за всяка външна дървесина, за която е желано 
бяло покритие преди монтажа. Идеален за фасади, греди, покривни стрехи, 
фронтони, балкони, огради, перголи, градински навеси и други стабилни и 
нестабилни елементи.

 

Без капки и 
пръски

Срещу видими 
чепчета

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

2,50 114 00 168 2

10,00 114 00 171 1
7000 бяло плътно

Много бързо 
време на 
съхнене

Метод на полагане

НОВО

m2

h2o

m2

Предимства 
на маслото
- Лесно нанасяне
- Воден перлен ефект
- Защита срещу
   лющене

Ниско
съдържание на
разтворители
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Ваканционно селище, Германия

Тук се изисква дълготрайна защита срещу 
UV лъчи, дъжд и атмосферни влияния - 
комбинирани с напълно безопасни съставки. 

И разбира се, атрактивният цвят също е 
важен. Ето защо Osmo Кънтри Колор. 

Изчистен дизайн

Многообразие от цветове, 
съдържание на твърди 
вещества над 60%, безопасни 
съставки: чисто Osmo качество.
 Кънтри колор
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Специални предимства
 

 > Изключително издръжливо
 > Подходящо за детски площадки и детски градини
 >  Предлага се в множество цветове 

по RAL и NCS системи
 >  Повторно нанасяне при 

реновиране без шлайфане

Оптимално при повторно 
нанасяне и реновиране 77



На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчива 
на вода и 
замърсявания 
повърхност

За външно 
приложение 
на стабилни/
нестабилни 
дървени 
елементи

Втора ръка 
след прибл. 
12 ч.

26 м²/1 л 
1 слой

Кънтри колор

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. Първа ръка на необработена дървесина прибл. 35 мл/м².

2. Грешки могат да се коригират на мокро до 15 мин след полагането на 
първа ръка

3. Време за съхнене 10 - 12 часа (нормални климатични условия 23 оC/50% 
отн. влажност). По-ниски температури или по-висока влажност могат да 
удължат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация

4. Втора ръка прибл. 35 гр/м² (за реновиране принципно 1 ръка е 
достатъчна върху почистена повърхност)

5. Време за съхнене около 12 часа (вж т.3)

Osmo Кънтри Колор е особено подходящ за всички видове дървесина за 
външна употреба, когато се цели полагане на особено устойчив слой: за 
дървени фасади, балкони, прозорци, капаци на прозорци, огради, перголи, 
градински павилиони, градинска мебел. Идеален е за подновяване на стари 
слоеве с отворени пори и посивели дървени повърхности.

По заявка се предлага и в 25 л баки

Устойчиво 
към дребни 
повреди

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 114 00 027 4

2,50 114 00 028 2

0,75 114 00 017 4

2,50 114 00 018 2

0,75 114 00 036 4

2,50 114 00 037 2

0,75 114 00 059 4

2,50 114 00 058 2

0,75 114 00 030 4

2,50 114 00 031 2

0,75 114 00 068 4

2,50 114 00 069 2

0,75 114 00 126 4

2,50 114 00 128 2

0,75 114 00 003 4

2,50 114 00 004 2

0,75 114 00 005 4

2,50 114 00 006 2

2101 бяло плътно

2203 светла охра плътно

2204 слонова кост плътно

2205  слънчогледово жълто 
плътно

2308  северно червено 
плътно

2310 кедър/секвоя плътно

2311  сигнално червено 
плътно

2404 ела зелено плътно

2501  лабрадорско синьо 
плътно

Метод на полагане

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 114 00 072 4

2,50 114 00 073 2

0,75 114 00 115 4

2,50 114 00 111 2

0,75 114 00 011 4

2,50 114 00 012 2

0,75 114 00 009 4

2,50 114 00 010 2

0,75 114 00 013 4

2,50 114 00 014 2

0,75 114 00 015 4

2,50 114 00 016 2

0,75 114 00 122 4

2,50 114 00 123 2

0,75 110 00 156 4

2,50 110 00 158 2

0,75 114 00 143 4

2,50 114 00 144 2

2506 кралско синьо плътно

2507  гълъбово синьо  
плътно

2606 средо кафяво плътно

2607 тъмно кафяво плътно

2703  въгленово черно 
плътно

2704 тъмно сиво плътно

2708 каменно сиво плътно

2716  антрацит сиво (RAL 
7016) плътно

2735  светло сиво  
(RAL 7035) плътно

Микроорганизмите могат да се настанят върху дървесни 
повърхности и да причинят непривлекателно обезцветяване. 
Ние предлагаме системи за покритие с биоцидни активни 
съставки, които надеждно предотвратяват атаки от плесени, 
водорасли и др. Съставките се регулират прецизно в 
съответствие с приложението, така че всякакви вредни ефекти 
върху хората могат да бъдат напълно елиминирани, когато се 
използват правилно. 
 
Osmo Кънтри колор се предлага при поискване, срещу 
допълнително заплащане, с биоцидни активни съставки за 
защита срещу атаки от водорасли и гъбички. 

TIP

Със или без?  
Защен филм с биоциди.

Osmo Кънтри Колор се предлага при поискване в 
186 RAL и 1950 NCS цвята. Не се предлагат ефектни, 
луминисцентни или металически цветове.

Цвят по избор.

m2

Подходящо за
детски играчки

Безопасно за 
хора, животни
и растения

Тествано съгл. DIN EN 71.3;
устойчиво на слюнка
и пот

(след изсъхване)
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На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Устойчива 
на вода и 
замърсявания 
повърхност

За външно 
приложение 
на стабилни/
нестабилни 
дървени 
елементи

Втора ръка 
след прибл. 
10-12 ч.

20 м²/1 л 
1 слой

Плътен бял финиш

Завършена повърхност за 2 дни, 2 ръце

1. Първа ръка върху необработена дървесина прибл. 45 мл/м².

2. Грешки могат да бъдат коригирани на влажно до 15 мин. след полагането

3. Време за съхнене прибл. 10-12 часа (нормални климатични условия, 
23 оC/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока 
влажносто могат да удължат времето за съхнене

4. Втора ръка прибл. 45 мл/м².

5. Време за съхнене прибл. 12 часа; вж. т.3.

Osmo плътен бял финиш е особено подходящ за всички видове дървесина 
за външна и вътрешна употреба. Идеален е като нов или реновиращ слой 
за масивни конструкции като прозорци, капаци на прозорци и врати, както 
и немасивни строителни части - например ламперия, таванни облицовки, 
огради, перголи, градински павилиони, градинска мебел.

 

Специално за 
прозорци и 
врати

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 112 00 002 4

2,50 112 00 003 2
2104 бяло плътно

Метод на полагане

m2

Подходящо за
детски играчки

Безопасно за 
хора, животни
и растения

Тествано съгл. DIN EN 71.3;
устойчиво на слюнка
и пот

(след изсъхване)
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Икономична и устойчива на 
атмосферни влияния

Майсторите оценяват отличната сила 
на покриване и краткото време за 
съхнене; крайните потребители харесват 
високоефективната защита и ниската 

податливост на замърсявания и петна. Без 
съмнение: Osmo Боя за градината и фасадата 
е идеално формулирана за целта си. 

Важен етап в 
ефективността
Този продукт означава лесно 
нанасяне, висока покривна 
способност и завършена 
повърхност само за един ден.
 Боя за градината и фасадата

НОВО
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Специални предимства
 

 > Подходяща за детски площадки и детски градини
 > Възможно нанасяне с питолет
 > Изключително кратко време на съхнене
 > Не е необходим грунд
 > Висока покривна способност
 > Ниска податливост на замърсяване и петна

Изсъхва изключително 
бързо
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Може да се 
пръска

На водна 
основа

Устойчива 
на вода и 
замърсявания 
повърхност

 
Втора ръка 
след прибл. 
3-4 ч.

12 м²/1 л 
1 слой

Боя за градината и фасадата

Завършена повърхност за 1 ден, 2 слоя

1. С плоска четка Osmo или микрофибърен валяк нанесете тънко и бързо 
по посока на жилите или нанесете с пръскане.

2. Оставете да изсъхне за около 3-4 часа при добра вентилация.

3. След изсъхване нанесете втория слой, също тънко и бързо. За 
реновиране е достатъчен един слой. 

Осмо боята е идеална за всички продукти от дърво навън: фасади, балкони, 
дървени кепенци, огради, перголи, навеси и градински мебели.

* По заявка се предлага и в баки от 10 л.

Бързо 
изсъхване

С минимално 
съдържание на 
разтворители

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 124 00 040 4

0,75 131 00 305 4

0,75 131 00 315 4

0,75 131 00 322 4

0,75 131 00 092 4

2,50 131 00 091 2

0,75 131 00 338 4

2,50 131 00 340 2

0,75 131 00 344 4

2,50 131 00 346 2

0,75 131 00 350 4

2,50 131 00 352 2

7103  Сигнално жълто  
(RAL 1003) плътно

7519  Синьо капри  
(RAL 5019) плътно

7530  Огнено червено  
(RAL 3000) плътно

7629  Ментово зелено  
(RAL 6029) плътно

7283  Борово зелено  
(RAL 6009) плътно

7511  Кафявочервено  
(RAL 3011) плътно

7119  сиво-бежово  
(RAL 1019) плътно

7817  Шоколадово кафяво 
(RAL 8017) плътно

Метод на полагане

По заявка се предлага и в 186 RAL и 1950 NCS цвята. Не са налични ефектни, 
флуоресцентни и металически цветове.

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,75 131 00 326 4

2,50 131 00 328 2

0,75 131 00 332 4

2,50 131 00 334 2

0,75 131 00 339 4

2,50 131 00 341 2

0,75 131 00 345 4

2,50 131 00 347 2

0,75 131 00 351 4

2,50 131 00 353 2

0,75 131 00 048 4

2,50 131 00 047 2

0,75 131 00 222 4

2,50 131 00 223 2

7505  Смолисточерно  
(RAL 9005) плътно

7716  антрацит сиво  
(RAL 7016) плътно

7542  сиво трафик  
(RAL 7042) плътно

7738  Ахат сиво  
(RAL 7038) плътно

7535  светло сиво  
(RAL 7035) плътно

7262  Чисто бяло  
(RAL 9010) плътно

7500  Транспортно бяло  
(RAL 9016) плътно

НОВО

h2o

m2

Подходящо за
детски играчки

Безопасно за 
хора, животни
и растения

Тествано съгл. DIN EN 71.3;
устойчиво на слюнка
и пот

(след изсъхване)
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Без значение какъв финиш предпочитате - Osmo има подходящите 
цветове. Най-хубавото: можете да изберете своя собствен цвят!  
Всички наши цветове могат да се смесват помежду си. Важно е 
да се придържате към един продукт; не смесвайте, например, 
Декорвакса с Кънтри колор или Защитно лазурно масло.   
 
Ако предпочитате да оставите смесването на експертите, ние с 
удоволствие можем да го направим вместо вас.  
 
Микропорьозните масла Кънтри Колор се предлагат в почти всички 
цветове по RAL и NCS - а също така и Защитно лазурно масло, 
Декорвакса и Боя за градината и фасадата. 
 
Достатъчно е едно обаждане - и ние ще смесим избрания цвят 
според вашите спецификации. Минималното количество за 
поръчка за цвят е само 2,5 литра. 
Вашите дизайнерски идеи нямат ограничения. 

Идеи без ограничения.  
NCS и RAL, както е поискано.

 

 

 

Препарат за почистване 
композитен декинг

1. 

1. Да се премахнат с четка грубите замърсявания.

2. Концентратът се разрежда с вода в съотношение 1 : 20 до 1 : 10. Нанася 
се върху замърсените повърхности, замърсяванията се отстраняват с 
твърда четка за под и накрая се изплаква с чиста вода. За всеки случай 
основата да се тества за поносимост! Да не се употребява неразреден! 
Винаги да се нанася върху цялата повърхност!

3. Време на действие. ок. 10 минути, след това да се изплакне обилно с 
вода.

Разход: Според степента на замърсяване, концентратът се разрежда с вода, 
1 l = около 10 – 50 m².

Osmo Почистващ препарат за композитен декинг беше специално 
разработен за WPC- и BPC повърхности, както и други водоустойчиви 
повърхности за външна употреба, като напр. градинска мебел, огради от 
синтетични материали.

 

Високоефективен 
концентрат

Почистване в 
дълбочина

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

1,00 139 00 078 6

5,00 139 00 079 1
8021 безцветен 

Висока 
покривност

Метод на полагане

Лесно нанасяне

На база 
възобновяеми 
суровини

Микропорьозна 
и дишаща 
повърхност

Water and dirt 
repellent surface

Лесно 
почистване и 
поддръжка

Überstreichbar 
in ca. 8-10 
Stunden

40 m²/1 l 
1 coat

Масло за композитен декинг

Завършена повърхност за 1 ден

1. Преди нанасяне, почистете старателно цялата повърхност с вода и  Osmo 
препарат за почистване на композитен декинг и оставете да изсъхне.

2. С Osmo плоска четка или декинг четка, нанесете много тънко и разнесете 
добре.

3. Отстранете излишното количество със суха четка за декинг.

4. Време за съхнене прибл. 8-10 часа (нормални климатични условия, 23 
°C/ 50 % отн. влажност). По-ниски температури/по-висока влажност 
могат да удължат времето за съхнене. Да се осигури добра вентилация.

Осмо масло за композитен декинг е подходящо за поддържане и 
възстановяване на износени композити от дървесен полимер (WPC) и 
бамбукови полимерни композити (BPC). Особено подходящо за настилки, 
огради и градински мебели от WPC или BPC.

 

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

1,00 115 00 111 4030 безцветен сатен

Метод на полагане

Предложете на клиентите си специалната услуга с мострени 
пакетчета. Независимо дали от цветните покрития за интериора 
или екстериора - съдържанието на едно пакетче покрива площ от 
приблизително 20 x 30 cm. По този 
начин вашите клиенти ще имат 
впечатление от крайните резултати 
и определено са на сигурно място. 
И вие също.  
 
Съдържание на мострено пакетче: 
5 ml  
Съдържание в кутия:  
20 пакетчета

Бъдете на сигурното място.  
Сервиз с мострени пакетчета.

СЪВЕТ

НОВО

m2
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Препарат за почистване Крафт 
Гел

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 като съхне 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).

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

* Включена четка за почистване.

Реставрира 
естествения 
цвят на 
дървесината

Без мирис

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,50 139 00 115 6

2,50* 139 00 129 1

5,00 139 00 128 1

10,00 139 00 117 1

6609 безцветен 

Биоразградим

Метод на полагане

Универсална 
употреба

 

Гел за премахване масло

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.

7. 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.

8. 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.

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. 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.

* Включена четка за почистване.

Идеално за 
премахване 
на маслени 
покрития

Без мирис

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

0,50 139 00 142 6

2,50* 139 00 143 1

5,00 139 00 144 1

10,00 139 00 145 1

6611 безцветен 

Биоразградим

Метод на полагане

Универсална 
употреба
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Препарат за почистване на 
декинг

1. Премахнете грубото замърсяване от дървото с подходяща метла / четка

2. Положете разреден OSMO препарат за декинг (Концентрацията зависи 
от замърсеността и е от 1:25 до макс. 1:1)

3. Почистете по дължина на жилите на дървото с четка за декинг (При 
машинно почистване използвайте OSMO машина за декинг)

4. Разходът зависи от степента на замърсяване, 1 л = 30 - 100 м²

5. След почистване, измийте с чиста вода.

Почистващият препарат за декинг е подходящ за почистване на всички 
видове дървени настилки за външна употреба, както и за огради и градински 
мебели от дърво.

 

Високоефективен 
концентрат

Почистване в 
дълбочина

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

1,00 139 00 150 6

5,00 139 00 151 1
8025 безцветен 

Висока 
покривност

Метод на полагане

Лесно нанасяне

 

 

 

 

Препарат срещу зелени 
образувания

1. Премахнете грубите замърсявания

2. В зависимост от позеленяването - нанесете чисто или разредено с макс. 
10 части вода - с четка, лейка или пръскачка. Не измивайте

3. След около 24 часа зелените образования изчезват (ако има остатъци, 
повторете процедурата)

4. Разход: в зависимост от позеленяването 1 л = 30 - 100 м²

5. Преди да положите финиш, измийте добре с вода и оставете да изсъхне

6. Използвайте биоцидите внимателно: Преди употреба прочетете 
внимателно етикета и техническата информация за продукта.

Osmo Препарат Gard Clean е идеален за премахване на залените 
образувания при градински мебели от дърво или пластмаса. Също 
приложим за каменни фасади (също и надгробни плочи), синтетични 
материали (да се внимава за устойчивостта на цвета), бетон, мозайка, 
етернит и др.

 

Почиства 
зелени 
образования в 
дълбочина

Предотвратява 
поява на нов 
растеж

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

1,00 133 00 021 6

5,00 133 00 027 1
6606 безцветен 

Слаб мирис

Метод на полагане

Самоактивиране
- Нанесете
- Оставете да работи
- Готово
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инструменти и аксесоари | 
почистване и поддръжка
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Система от инструменти
Работете по-ефективно благодарение на Quick Connect.  
 

Нашата гама от инструменти е внимателно обмислена до 
най-малкия детайл. Това означава, че можете да разчитате 
на максимална ефективност. Технологията Quick Connect, 
интегрирана в телескопичната дръжка Osmo System, 
позволява свързване с валяци, четки, падове и т.н. само с 
едно движение на китката.  

Но и много други продукти от нашата гама инструменти 
улесняват работата значително: като Osmo FloorXcenter, 
HandXcenter, както и машина за почистване на декинг и 
паркет за професионална обработка на настилки. Повече 
ефективност - повече успех в проекта.
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Най-доброто полагане благодарение 
на най-доброто качество.

Перфектна четка. За перфектни 
резултати.
Лесно нанасяне и перфектни визуални резултати - 
благодарение на четките, чиито косъм е здраво свързан в 
матрица.

Simply clever. Вложката на 
ваничка за еднократна употреба.
Почистването на инструментите обикновено отнема много 
време. За да съкратим този процес, разработихме вложка 
за ваничка за еднократна употреба, която може да се 
изхвърли след употреба. Simply clever. 

Икономия на материали и 
равномерен слой. Благодарение 
на Osmo Микорфибърен валяк.
Най-доброто полагане е това, което осигурява равномерно 
покритие и нисък разход на материал. Няма спор: нашият 
микрофибърен валяк отговаря и на двете изисквания.
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Телескопична дръжка

Продукт каталожен номер парче/пакет
Телескопична дръжка  
120-200 cm

140 00 312 1

Четка за под

 

Продукт каталожен номер парче/пакет
Четка за под - 220 мм 140 00 305 6

Четка за под - 400 мм 140 00 310 1

 

Основа за  
пад с дръжка

 

Продукт каталожен номер парче/пакет
Основа за пад с дръжка 140 00 238 6

Бял суперпад 120 x 250 140 00 265 10

Червен суперпад 120 x 250 140 00 266 10

Зелен суперпад 120 x 250 140 00 267 10

Апликатор за масло 140 00 272 15

Продукт каталожен номер парче/пакет

Комплект валяци за под 140 00 230 2

Микроф. валяк в кутия за 
съхранение

140 00 173 4

Микроф. валяк (12 бр в пакет) 140 00 194 1

Вложка за легенче 140 00 232 1

 

Комплект валяк  
за под
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Продукт каталожен номер парче/пакет

комплект валяк и четка 140 00 171 4

вложка за легенче 140 00 172 1

Микрофибър малък валяк (10 бр.) 140 00 198 1

Малък валяк микрофибър 140 00 182 6

Комплект почистване 
подове

Продукт каталожен номер парче/пакет
Комплект почистване подове 140 00 262 4

Кърпа за прах 140 00 050 1

Кърпа за влажно почистване 140 00 055 1

Кърпа с активни влакна 140 00 060 1

 

Комплект валяк и 
четка

Четка за почистване 
на декинг

Продукт каталожен номер парче/пакет
Четка за почистване на декинг 140 00 237 6

Четка за декинг с 
дръжка

Продукт каталожен номер парче/пакет
Четка за декинг с дръжка 140 00 300 6

Комплект за 
омасляване  
на декинг

Продукт каталожен номер парче/пакет
Комплект за омасляване на 
декинг

140 00 233 4

Ваничка за комплект за 
омасляване на декинг

140 00 235 1
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HandXcenter

 

Лесно за 
работа

Бърза и 
ефективна 
работа

Идеално за 
търговски обекти

Osmo HandXcenter е подходящ за оцветяване на дървени повърхности, 
както и за първоначална обработка и освежаване на омаслени дървени 
повърхности. Предназначен за употреба на закрито.

 

 

   
 

FloorXcenter

 

Бърза и 
ефективна 
работа

Лесно за 
работа

Продукт каталожен номер парче/пакет
FloorXcenter 140 00 240 1

Бял пад за FloorXCenter 140 00 241 5

Червен пад за FloorXCenter 140 00 242 5

Зелен пад за FloorXCenter 140 00 259 5

Микрофибърен пад за FloorX-
Center

140 00 243 5

Четки за FloorXCenter 140 00 244 1

Падове за разни 
приложения

Идеално за 
търговски обекти

Osmo машина FloorXcenter е подходяща за почистване, поддръжка и 
освежаване на омаслени подове, както и за оцветяване. Използвайте само 
в интериора.

Продукт каталожен номер парче/пакет
HandXcenter 140 00 261 1

Задвижващ диск 140 00 263 1

Бял пад 218 мм 140 00 264 5

НОВО

Бял пад - премахва често срещаните замърсявания в дома; идеален за 
оцветяване на подови настилки и повторна обработка с Масло с твърда 
вакса

Червен пад - премахва особено упорити замърсявания, подходящ и за 
междинно шлайфане.

Зелен пад - за интензивно почистване и за втриване на двукомпонентни 
продукти.

Микрофибърен пад - улавя замърсяванията.

Кръгла четка - почиства структурирани повърхности.

Метод на полагане
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Машина за почистване  
декинг и паркет

Почистващата машина е подходяща за вътрешна и външна употреба; за 
разтваряне и премахване на замърсяванията чрез един работен процес. 
Идеална е за интензивно основно почистване и премахване на петна 
от декинги, както и за вътрешна употреба за дълбочинно почистване на 
подове.

За почистване 
вън и вътре

Интензивно 
основно 
почистване

Продукт каталожен номер парче/пакет
Машина за почистване декинг 
и паркет

140 00 250 1

Четка абразив 140 00 251 1

Универсална четка 140 00 252 1

Четка ъглова 140 00 254 1

Четка ъглова абразив 140 00 256 1

Премахване 
посивяването на 
декинг

Високоефективна 
благодарение на 
ротационните четки

Два работни 
етапа в един

Четка плоска

Продукт каталожен номер парче/пакет
Четка плоска 25MM 140 00 175 12

Четка плоска 50MM 140 00 176 12

Четка плоска 60MM 140 00 177 12

Четка плоска 80MM 140 00 183 12

Четка плоска 100MM 140 00 178 12

Основа за пад с 
дръжка

Продукт каталожен номер парче/пакет
Основа за пад с дръжка 140 00 260 6

Бял суперпад 95 x 155 140 00 268 10

Червен суперпад 95 x 155 140 00 269 10

Зелен суперпад 95 x 155 140 00 270 10

Апликатор за масло 95 x 155 140 00 271 15

Комплект за  
полагане на масло

 > 1 дръжка за апликатор 85x135 mm с велкро
 > 2 апликатора 95 x 155 mm
 > ваничка с оребрена повърхност 22 x 20 см
 > 3 вложки за ваничка

Продукт каталожен номер парче/пакет
Комплект за полагане на масло 140 00 273 4

Съдържание
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Гумена шпакла

Produktname каталожен номер парче/пакет
Гумена шпакла 220 мм 140 00 201 1

Гумена шпакла 350 мм 140 00 202 1

Прибор за отцеждане

Produktname каталожен номер парче/пакет
Прибор за отцеждане 140 00 181 5

Двойна шпакла

Продукт каталожен номер парче/пакет
Двойна шпакла 140 00 187 1

Кърпи за почистване

Продукт каталожен номер парче/пакет
Кърпи за почистване 140 00 160 5

Кърпи за почистване (на едро) 140 00 156 1

Professional Scraper

Продукт каталожен номер парче/пакет
Професионална шпакла 140 00 100 1

Кърпички лесно 
почистване

Продукт каталожен номер парче/пакет
Кърпички лесно почистване 140 00 165 15

Препарат за  
почистване на четки

Osmo препарат за почистване на четки е идеален за почистване на работни 
инструменти след нанасяне на покрития за дърво Osmo или други бои на 
маслена или синтетична основа, подходящ и като разредител за бои на 
основата на разтворител.

Цветен код контейнер 
Литър

каталожен номер парче/пакет

1,00 139 00 001 6

25,00 139 00 006 1
8000 безцветен 

Бъркалка и  
Бъркалка с  
отверстие

Produktname каталожен номер парче/пакет
Бъркалка 140 00 006 10

Бъркалка със шлиц 140 00 211 1
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Въпроси и Отговори
Забележка за използването на покрития на маслена основа 
Кърпи, напоени с течен продукт, трябва или да се измият 
незабавно, или да се съхраняват в херметически затворен 
метален съд. (Опасност от самозапалване!)  
 
Мога ли да променя цвета на паркета? 
Да, това е възможно с много продукти от Osmo.Масло с 

твърда вакса Цветно, Декорвакса и Байц масло са идеални 
за оцветяване на подове. Винаги трябва да се спазва 
правилното приложение за всеки продукт. След цялостно 
изсъхване нанесете един тънък слой безцетно масло с 
твърда вакса като топ слой. 
 
Как да подготвя повърхността на паркета/дюшемето? 
Повърхността трябва да се шлайфа по посока на 
дървесните жили, а последната стъпка на шлайфане трябва 
да бъде с шкурка 120-150. Всички драскотини трябва да 
бъдат внимателно отстранени. 
 
Какво да направя, ако част от пода е повредена?  
За разлика от много традиционни лакове, повредените 
участъци на подови настилки, обработени с продуктите 
на Osmo, могат да бъдат шлайфани и покрити със същия 
продукт, без да оставят видими преходи. 
 
Трябва ли да шлайфам между отделните ръце? 
Винаги трябва да преценявате повърхността, преди да 
нанесете втория слой, тъй като може да е необходимо 
шлайфане между слоевете. 
 
Има ли нещо, на което трябва да обърна внимание, 
когато обработвам дървени подове? 
Поради своята плътност и съдържание на дървесни 
екстракти, някои твърди дървесини, като Jatoba и Merbau, 
могат да абсорбират малко продукт. За такива дървесни 
видове препоръчваме безцветен слой с Кларвакса, която  
прониква дълбоко в порите на дървото.  
 
Какво се случва, ако се нанесе твърде много 
материал върху пода? 
Ако нанесете твърде много материал, времето за съхнене 
ще се удължи значително. Ако това се случи, осигурете 
допълнителна вентилация, като отворите прозорци и 
врати, така че продуктът да може да изсъхне естествено 
чрез окисляване. Ако на повърхността възникне повреда, 
поправете повърхността, както е описано по-горе. 
 
„Какво се случва, ако върху подови настилки се 
нанесе твърде малко материал? 
Ако сте нанесли твърде малко материал, може да се появят 
следи от вода и дървото да пресъхне или да изглежда 
потъмняло. В такива случаи нанесете друг тънък слой от 
вече нанесеното масло с твърда вакса Polyx®. 
 
Може ли покритията Osmo в различни цветове да се 
смесват помежду си? 
Да, цветовете на единпродукт могат да се смесват във 
всяко съотношение. Освен това Декорвакса, Кънтри Колор, 
Боята за градината и фасадата и Защитното лазурно масло 
могат да бъдат смесени по поръчка съгласно RAL, NCS или 
персонални цветове. 

Кога повърхността е суха? 
Времето за съхнене за всеки продукт може да бъде 
намерено в съответната информация за продукта или 
етикета. По принцип времето за съхнене е между 8-10 часа. 
Повърхността изсъхва чрез окисляване и абсорбиране. 
Моля, осигурете достатъчна вентилация и циркулация на 
въздуха. 
 
Кога подът е отново достъпен? 
Като цяло подовата настилка е достъпна един ден след 
нанасянето на последния слой. Трябва обаче да се уверите, 
че крайният слой е сух на допир. За пълно изсъхване са 
необходими прибл. 3 седмици. Затова килимите и други 
предмети, които затварят повърхността, трябва да бъдат 
поставени на повърхността след изтичане на този срок. 
 
Трябва ли настилката да се полира, след като се нанесе 
финишното покритие Osmo Масло с твърда вакса? 
Не, на този етап не е необходимо допълнително третиране 
на пода. Въпреки това, повърхността може да бъде 
полирана с еднодискова машина (с бял пад), след като е 
напълно суха. Ако се изисква повече блясък, подът може да 
бъде обработен с Osmo Течна вакса за почистване най-
рано след един ден и след това да се полира. 
 
Как да почистя и поддържам пода? 
Всичко зависи от степента на експлоатация. За рутинно 
леко почистване препоръчваме да добавите Osmo 
Почистващ препарат към чиста вода. Това се продава 
поотделно и в комплекта за почистване на подове. 
Оптималните инструменти за поддържане на подови 
настилки се намират в комплекта за почистване на подове 
Osmo. Ако подът започне да изглежда захабен, просто го 
освежете с Osmo Течна почистваща вакса. Това може да 
се направи на малки площи, напр. близо до врати или в 
зони с голям трафик, без видими преходи. Ако признаците 
на износване са по-значителни, трябва да се нанесе слой  
Osmo Масло с твърда вакса. 
 
Защо завършената повърхност изглежда различно от 
цветния образец на кутията? 
Цветовете, изобразени на отпечатания етикет, винаги 
могат да се различават от реалния цвят, нанесен върху 
дървесината, тъй като цветните покрития изглеждат 
различно на различни основи. Ето защо ние винаги 
препоръчваме да се извърши пробно нанасяне върху 
подходящо място, което ще бъде покрито. За такива 
пробни полагания Osmo предлага мострени пакетчета в 
отделни цветове.  
 
Какви свойства трябва да има основата? 
Дървесната основа трябва да е чиста, суха (максимум 20% 
отн. влажност) и незамръзнала. 
 
На какво мирише дървесината, обработена с продукти 
Osmo? 
След втвърдяването подът все още ще има слабата 
миризма на дърво, естествени масла и восъци. Като 
разтворител използваме деароматизиран бял спирт, 
който е далеч по-малко вреден от така наречените 
еко-разтворители, като цитрусови масла. След пълно 
втвърдяване белият спирт изчезва на 100%.
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Вашият локален дистрибутор:  
 
Фивекс Прожект ЕООД  www.phivex.com
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НАШИТЕ ПРОДУКТИ 
 
>  ФАСАДИ ОТ ДЪРВО 

Фасадни профили 
Шиндли 
Фасонирана дървесина

>  ПОДОВИ НАСТИЛКИ 
Масивни дюшемета 
Дюшемета Креатив

>  ФИНИШИ ЗА ДЪРВЕСИНА 
За интериора и екстериора 
Защита и поддръжка 

>  ДЪРВЕСИНА ЗА ИНТЕРИОРА 
Масивни дървени профили 
Фасонирана дървесина 

>  СЪЧЛИНЕНИ ПЛОТОВЕ 
Масивни плотове 
Работни плотове 
Мебелни вратички 

>  ПРОФИЛИ 
Первази 
Функционални корнизи 
Декоративни корнизи 

>  ДЕКИНГ 
Масив и BPC 
Аксесоари 

>  ПАРАВАНИ 
Дърво/HPL/Алуминий/BPC 
Свукова защита 
Аксесоари 
 


