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BARVY A OCHRANA UVNITŘOSMO

DŘEVO VYDRŽÍ. 100 let roste strom, aby dřevo z něj 
dosáhlo solidní kvality. Historie naší fi rmy začala také 
před více než 100 lety a po celou dobu naší existence 
sbíráme zkušenosti a učíme se znát dřevo. Naší péči a 
odborné znalosti využíváme při zpracování dřeva, které 
považujeme za cenný přírodní materiál.

BARVA KTERÁ CHRÁNÍ. Pouze jeden, dřevu vyhovující 
nátěr se postará o to, aby jeho přírodní krása a trvanli-
vost nebyla dlouho narušena. Již před více než 40 lety 
vyvinula fi rma OSMO porézní, zdravotně nezávadné 
nátěry na bázi přírodních olejů a vosků. Tím začala pro 
tuto fi rmu pionýrská práce, kterou však za poslední roky 
může plnohodnotně zhodnotit.
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NAŠE ZKUŠENOSTI

DŘEVO 
POTKÁVÁ 
BARVU

SPOJENÍ. Vášeň ke dřevu a barvám vyústila ve vlastní 
výzkumné a vývojové oddělení pro nátěry na dřevo a 
nakonec v založení Osmo závodu na výrobu barev. Do 
dneška je Osmo jediný výrobce, který kompletuje svůj 
řetězec zušlechťování výrobků barvami a povrchy z 
vlastního vývoje a vlastní produkce.

Dřevo a barva z jedné ruky,od dodavatele na jehož kvali-
tu se můžete spolehnout.
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BARVY A OCHRANA UVNITŘOSMO

OSMO JE PŘÍRODNÍ, NEBOŤ 
ZKUŠENOST PŘINÁŠÍ MOUDROST 
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TRVALÉ

TRVALE HEZKÉ DÍKY OLEJŮM A VOSKŮM

Dřevo je organická látka. Jeho buňky mohou, podobně 
jako buňky lidské kůže, pohlcovat vlhkost a opět ji ode-
vzdávat. Dřevo dýchá. 
Aby tato schopnost zůstala zachována, vyvinuli jsme 
nátěry na dřevo, které jsou perfektně přizpůsobeny 
zvláštním vlastnostem dřeva. Osmo nátěry na dřevo 
jsou založeny na přírodních olejích a voscích. Olej 
pronikne do dřeva a chrání ho zevnitř. Vosk vytvoří ela-
stický, porézní povrch a chrání dřevo z vnějšku. Dřevo 
zůstane trvale hezké a elastické.

PŘÍRODNÍ: ZDRAVÉ BYDLENÍ

Dobré pro člověka a dobré pro dřevo: slunečnicový olej, 
sójový olej, lněný olej a olej z bodláku jsou základem 
našich nátěrů na dřevo. Naše přírodní vosky jsou povo-
leny v potravinářské oblasti, pigmenty jsou vyčištěny a 
bez škodlivých těžkých kovů nebo znečištění. Dobrou 
roztíratelnost nátěru zajistí odaromatizovaný benzín 
(dearomatizovaný - neobsahuje benzen). „

VYDATNĚ: OPRAVDU ŠETŘIT

Osmo nátěry na dřevo mají nezvykle vysoký podíl 
barevných pigmentů a oleje. Tím jsou vydatnější a 
výborně kryjí již s prvním nebo druhým nátěrem, zcela 
bez základního nátěru. Výsledek: s jednou plecho-
vkou Osmo nátěru na dřevo natřete asi dvakrát tolik 
čtverečních metrů jako s obvyklými barvami. To je třeba 
také připočítat k dobru. 

RYCHLÉ: BEZ OBRUŠOVÁNÍ

Zapomeňte na časově náročné celoplošné obrušování. 
Osmo nátěry na dřevo lze kdykoli zcela snadno renovo-
vat. K tomu účelu nemusíte znovu natírat celou plochu. 

Osmo nátěry na dřevo – sami cítíte ten rozdíl.
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BARVY A OCHRANA UVNITŘ
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BARVY A OCHRANA UVNITŘ

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PROTISKLUZOVÝ:

Speciální výrobek k úpravě dřevěných podlah 
a dřevěných schodů, u kterých je vyžadována 
zvýšená bezpečnost proti uklouznutí. 
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 > Bezbarvý, k použití uvnitř
 > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, 

selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; 
také vhodný na plochy nábytku a lepené dřevo

 > Tvrdý voskový olej Original zesiluje barevnou intenzitu 
přírodního vzhledu povrchu dřeva, je odolný vůči ošlapání, 
odpuzuje vodu a nečistoty, je trvale zatížitelný a mimořádně 
odolný

 > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v 
případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný 
povrch – bez obrušování !

 > Velikosti balení : 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l
 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m2

9

3011 Bezbarvý, 
lesklý

Speciálně přizpůsoben dřevěným podlahám – povrch se 
snadnou údržbou a pro zdravé bydlení!

3032 Bezbarvý, 
hedvàbný polomat

3062 Bezbarvý, 
mat

3065 Bezbarvý, 
polomat

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL

Zpracovatelný pomocí:

3088 Bezbarvý 
polomatný, R9 
protiskluzový

3089 Bezbarvý, 
polomatný, R11 
protiskluzový extra

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PROTISKLUZOVÝ / 
PROTISKLUZOVÝ EXTRA
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BARVY A OCHRANA UVNITŘ

PRO ZVLÁŠTĚ RYCHLÉ SCHNUTÍ:

Osmo přísady – tužidlo !
(6631 pro Osmo Olejové mořidlo)
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 > Bezbarvý, k použití uvnitř
 > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, 

selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy
 > Tvrdý voskový olej Rapid zesiluje barevnou intenzitu 

přírodního vzhledu povrchu dřeva, je odolný vůči ošlapání, 
odpuzuje vodu a nečistoty, je trvale zatížitelný a mimořádně 
odolný.

 > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v 
případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný 
povrch – bez obrušování !

 > Velikosti balení: : 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l
 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m2

Zpracovatelný pomocí:

3232 Bezbarvý, 
hedvàbný polomat

3262 Bezbarvý, 
matný

3240 Bílý 
transparentní

Osvědčený Tvrdý voskový olej v rychle schnoucí variantě – 
2 nátěry proveditelné v 1 den !

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ RAPID

*  U Tvrdého voskového oleje Rapid bílý transparentní doporučujeme konečný 
nátěr jedním z bezbarvých Tvrdých voskových olejů. 
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BARVY A OCHRANA UVNITŘ

Zpracovatelný pomocí:

 > Bezbarvý, hedvábně polomatný, k použití uvnitř
 > Obzvláště se doporučuje pro parketové a dřevěné podlahy, 

např. masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové 
podlahy

 > Tvrdý voskový olej 2K PURE je speciálně vyvinut pro pro-
fesionální podlaháře s aplikací pouze strojně. Velmi rychle 
schne, je porézní, odpuzuje vodu a nečistoty, je trvale 
zatížitelný a mimořádně odolný. Je vhodný i na tropické 
dřeviny.

 > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v 
případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný 
povrch – bez obrušování !

 > Velikosti balení : 1 l
 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 40 - 50 m2

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 2K PURE
Osvědčený Tvrdý voskový olej ve dvou komponentním 
provedení, bez obsahu rozpouštědel a vody !

6125 Bezbarvý 
na smrku
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Zpracovatelný pomocí:

3041 Natural 
na dubu

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT NATURAL

 > Transparentní, hedvábně polomatný, k použití uvnitř
 > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, 

selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; 
také vhodný na plochy nábytku a lepené dřevo

 > Tvrdý voskový olej Efekt Natural zachová přírodní světlý 
vzhled povrchu dřeva.

 > Počet nátěrů: Podlahy maximálně 1x úprava Tvrdým vosko-
vým olejem Efekt Natural. 2.nátěr je třeba provést jedním z 
bezbarvých Osmo Tvrdých voskových olejů.

 > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 30 m2

Speciálně přizpůsoben světlým, tuzemským dřevěným pod-
lahám a nábytku, kde je požadováno uchování přírodní světlé 
optiky dřeva bez vyvolání tzv. mokrého efektu !

Vhodný pouze pro světlé, tuzemské druhy dřeva
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BARVY A OCHRANA UVNITŘ

3040 Transparentně 
bílý na dubu

3071 Medovà
na dubu

3072 Jantarovà
na dubu

3073 Hnědá zem 
na dubu

3074 Grafi t 
na dubu

3075 Černá
na dubu

 > Transparentní, polomatný, k použití uvnitř 
 > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, 

selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; 
také vhodný na plochy nábytku a lepené dřevo.

 > Tvrdý voskový olej Barevný vytvoří barevně transparentní 
zbarvení povrchu dřeva ve vybraném odstínu . 

 > Počet nátěrů: U dřeva na nábytek bez povrchové úpravy 
max. 2 nátěry. Podlahy maximálně 1x úprava Tvrdým vos-
kovým olejem Barevným. 2.nátěr je třeba provést jedním z 
bezbarvých Osmo Tvrdých voskových olejů.

 > Velikosti balení: 0,75 l, 2,5 l, 10l, 25 l
 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 30 m2

Osvědčený Tvrdý voskový olej v barevných variantách – 
pro individuálně barevné dřevěné podlahy!

Zpracovatelný pomocí:

3067 Světle šedá 
na dubu

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ BAREVNÝ
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 > Transparentní, hedvábně polomatný, k použití uvnitř
 > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, 

selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; 
také vhodný na plochy nábytku a lepené dřevo

 > Tvrdý voskový olej Efekt Stříbrná / Zlatá vytvoří třpytivé 
decentně lesklé efekty na povrchu dřeva.

 > Počet nátěrů: Podlahy maximálně 1x úprava Tvrdým vos-
kovým olejem Efekt Stříbro / Zlato. 2.nátěr je třeba provést 
jedním z bezbarvých Osmo Tvrdých voskových olejů.

 > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l
 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 30 m2

Speciálně přizpůsoben tmavým druhům dřeva nebo na 
dřevo, které se nejdříve opatří tmavým pigmentovým 
základem – pro efektní ztvárnění povrchu !

Zpracovatelný pomocí:

3091 Stříbrná 
na dubu kouřovém

3092 Zlatá 
na dubu kouřovém

Optimální pro tmavé druhy dřeva jako dub kouřový nebo wenge a také na tmavě 
zabarvené povrchy dřeva.

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT STŘÍBRNÁ / ZLATÁ
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BARVY A OCHRANA UVNITŘ

TRANSPARENTNÍ NEBO INTENZIVNÍ  
BAREVNÝ TÓN SI URČUJETE ZCELA  
SAMI V ZÁVISLOSTI NA ZPŮSOBU 
NANÁŠENÍ !
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3512 Stříbrně šedá
transparentní / 
intenzivní

 > Transparentní nebo intenzivní barevný odstín získáte 
odlišným způsobem aplikace, k použití uvnitř 

 > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, 
selská prkna, parketové podlahy, OSB; také vhodný na 
plochy nábytku a lepené dřevo.

 > Olejové mořidlo umožňuje individuální barevné ztvárnění 
povrchu dřeva, difúzně otevřený mikroporézní povrch 
nechává dřevo dýchat. 

 > Počet nátěrů: Pro požadavek transparentního odstínu 
naneste pouze 1 nátěr štětcem nebo stěrkou a rozleštěte 
bílým padem. Pro intenzivní odstín naneste 2 nátěry olejo-
vého mořidla stejným způsobem . Pro dlouhotrvající ochra-
nu barevných pigmentů je nutný konečný nátěr jedním z 
bezbarvých Tvrdých voskových olejů.

 > Velikosti balení : 1 l, 2,5 l
 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 - 48 m2

Speciálně pro profesionální barevné tónování dřevěných 
podlah – dobře zpracovatelné, bez vytváření viditelných 
přechodů po zaschnutí.

Zpracovatelný pomocí:

transparentní / 
intenzivní

transparentní /  
intenzivní

transparentní /  
intenzivní

transparentní / 
intenzivní

transparentní /  
intenzivní

transparentní / 
intenzivní

transparentní / 
intenzivní

transparentní / 
intenzivní

transparentní / 
intenzivní

OLEJOVÉ MOŘIDLO

3501 Bílà 3514 Grafit 3516 Jatoba

3518 Světle šedá 3519 Natural 3541 Havana 3543 Cognac

3564 Tabàk 3590 Černá
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BARVY A OCHRANA UVNITŘ

Vyzkoušeno dle DIN EN 71.3, stálobarevný po kontaktu s potem a sl
in

am
i

Nezávadné pro 
člověka, zvířata a rostliny

Po uschnutí nátěru

ZVOLTE VŽDY ODSTÍN ODPOVÍDAJÍCÍ 
PŘÍRODNÍMU ODSTÍNU DŘEVA NEBO O 
NĚCO TMAVŠÍ !
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na smrku

na smrku

na smrku na smrku na smrku

na smrku na smrku na smrku

na smrku na smrku na smrku

na smrkuna smrku na smrku
3101 Bezbarvý 3102 Buk lehce 

pařený
3103 Dub světlý 3111 Bílà

3118 Šedý granit 3119 Hedvàbně šedý 3123 Zlatý javor 3136 Bříza

3137 Třešeň 3138 Mahagon 3143 Koňak 3161 Ebenové dřevo

3164 Dub 3166 Ořech 3168 Dub antický

 > Transparentní nebo intenzivní, polomatný nebo matný, k 
použití uvnitř 

 > Obzvláště se doporučuje na nábytek a dětské hračky,  
podlahy*, stěny, stropy, dveře, lišty, trámy a lepené dřevo.

 > Dekorační vosk vytvoří povrch odpuzující vodu a nečistoty 
– je odolný při stírání na vlhko a rovněž je odolný vůči 
skvrnám.

 > Počet nátěrů: Pro transparentní povrch jeden nátěr, pro 
intenzivně zbarvený povrch naneste dva nátěry.

 > Velikosti balení : 0,125 l, 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 25 l
 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m2

Transparentní a intenzivně zbarvené provedení – 
všestranný talent pro dřevo ve vnitřních prostorách ! 

DEKORAČNÍ VOSK, TRANSPARENTNÍ ODSTÍNY

* U podlah se doporučuje konečný nátěr Tvrdým voskovým olejem

Zpracovatelný pomocí:
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BARVY A OCHRANA UVNITŘ

Vyzkoušeno dle DIN EN 71.3, stálobarevný po kontaktu s potem a sl
in

am
i

Nezávadné pro 
člověka, zvířata a rostliny

Po uschnutí nátěru

INTENZIVNÍ BAREVNÉ ODSTÍNY 
PRO ZVLÁŠTNÍ AKCENTY !
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1 nátěr = transpa-
rentní odstín

2 nátěry = krycí 
odstín

3104 Červená 3105 Žlutá 3125 Modrá 3131 Zelená

3132 Šedobéžová 3169 Černá 3172 Hedvàbí 3181 Křemen

3186 Bílà matnà 3188 Sníh

na smrku

na smrku

na smrku na smrku

na smrku na smrku na smrku

na smrku na smrku na smrku

Zpracovatelný pomocí:

Intenzivní odstíny nejsou k dostání ve všech velikostech balení.

DEKORAČNÍ VOSK, INTENZIVNÍ ODSTÍNY

 > Pigmentový ( barevný ) základní nátěr pro dřevěné pod-
lahy proveďte jenom jedním nátěrem. Po úplném uschnutí 
proveďte konečný nátěr jedním z bezbarvých Tvrdých 
voskových olejů Original.

 > Všechny dekorační vosky lze vzájemně míchat nebo je lze 
smíchat s bezbarvým Tvrdým voskovým olejem Original.

 > Použijte přímo nebo jako podklad pro kreativní barevné 
odstíny. Nápady na míchání naleznete od strany 33.

FUS Innen 2015 EXPORT_CZ 0215.indd   21 20.02.15   12:12



22

BARVY A OCHRANA UVNITŘ

Zpracovatelný pomocí:

 > Transparentní nebo krycí, hedvábně matný, k použití 
uvnitř 

 > Obzvláště se doporučuje na nábytek a dětské hračky, 
stěny, stropy, dveře, lišty, trámy a lepené dřevo.

 > Vosk do vnitřních prostor je nenáchylný k zašpinění, 
odpuzuje vodu, je odolný proti oděru a vytvoří povrch 
příjemný na dotyk.

 > Rychle schnoucí nátěr – 2 nátěry v 1 den
 > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, 

v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na 
očištěný povrch – bez obrušování !

 > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l
 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 16 m2

Nátěr ideální pro ochranu a dekorativní zušlechtění dřeva 
v interiéru zejména na obklady stěn a stropů ! 

RYCHLE 
SCHNE

7393 Bílý 
transparentní

7394 bílý krycí

VOSK DO VNITŘNÍCH PROSTOR
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Vyzkoušeno dle DIN EN 71.3, stálobarevný po kontaktu s potem a sl
in

am
i

Nezávadné pro 
člověka, zvířata a rostliny

Po uschnutí nátěru

Vyzkoušeno dle DIN EN 71.3, stálobarevný po kontaktu s potem a sl
in

am
i

Nezávadné pro 
člověka, zvířata a rostliny

Po uschnutí nátěru

UVIWAX® UV OCHRANA

Hedvábně matný nátěr na dřevo s UV ochranou pro oblast 
vnitřních prostor.

Zpracovatelný pomocí:

 > Bezbarvý nebo transparentní, polomatný, k použití uvnitř 
 > Obzvláště se doporučuje jako samostatný nátěr na stěny 

a obložení ze dřeva, stejně jako na skříně nebo dveře ve 
vnitřních prostorách

 > UVIWAX® – UV Ochrana redukuje přírodní zabarvení dřeva 
( žloutnutí ) a dřeviny zůstávají vlivem UV ochrany dlouho 
světlé

 > Počet nátěrů : u dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v 
případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný 
povrch – bez obrušování !

 > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 16 m2

7200 Bezbarvý 
polomatný

7266 Smrk bílý 
transparentní
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BARVY A OCHRANA UVNITŘ

Vysoce kvalitní nátěr s kombinací oleje a vosku – vyvinutý 
speciálně pro profesionální uživatele ! 

Zpracovatelný pomocí:

3009 Bezbravý 
polomatný 
protiskluzový (R9)

3012 Bílý krycí 3066 Bílý trans-
parentní

3084 Bezbarvý 
matný

3085 Bezbarvý 
polomatný

3086 Bezbarvý, 
lesklý

 >  Bezbarvý nebo pigmentovaný, různé stupně lesku, k 
použití uvnitř 

 > Obzvláště se doporučuje na schody, nábytek a pracovní 
desky.

 > Vosk k aplikaci stříkáním je nenáchylný k zašpinění, odpu-
zuje vodu a je odolný proti oděru, s povrchem příjemným 
na dotyk.

 > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v 
případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr.

 > Velikosti balení : 2,5 l, 10l
 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m2

DEKORAČNÍ VOSK K APLIKACI STŘÍKÁNÍM

Foto: © Treppenmeister
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ČISTÝ VOSK

Nátěr na tropické dřevo bohaté na obsažené látky – vhod-
ný pro všechny techniky zpracování jako natírání, stírání, 
smáčení a nástřik!

Zpracovatelný pomocí:

 > Bezbarvý, polomatný, k použití uvnitř 
 > Obzvláště se doporučuje pro dřevo bohaté na obsažené 

látky jako merbau, wenge, jatoba atd.
 > Čistý vosk pronikne zvláště hluboko do dřeva a zachová 

jeho přírodní charakter. Povrch odpuzuje vodu a zůstává 
porézní.

 > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v 
případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný 
povrch – bez obrušování !

 > Velikosti balení : 0,75l, 2,5 l, 25 l
 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m2

1101 Bezbarvý
např. na Merbau
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BARVY A OCHRANA UVNITŘ

P
o zaschnutí bezpečný pro lidi, zvířata i rostli

ny

Schváleny pro styk s

podle normy EN
1186, část 5/14

potravinami

Nátěr s kombinací oleje a vosku – speciálně vyvinutý k 
úpravě povrchu nábytku a pracovních (kuchyňských) 
desek ze dřeva!

Zpracovatelný pomocí:

3068 Natural3061 Akát3028 Bezbarvý 
hedvábný polomat

3058 Bezbarvý 
matný

 > Bezbarvý nebo transparentní, hedvábně matný, k použití 
uvnitř

 > Obzvláště se doporučuje pro plochy nábytku a pracovní 
(kuchyňské) desky ze dřeva

 > Top Olej učiní povrch dřeva odolným vůči skvrnám a chemi-
káliím používaným v domácnosti. 

 > Produkt je odolný vůči slinám a potu, je certifi kovaný pro 
styk s potravinami. Vhodný i na dětské hračky.

 > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v 
případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný 
povrch – bez obrušování!

 > Velikosti balení : 0,5 l
 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m2

TOP OLEJ
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VOSKOVÁ IMPREGNACE

Vosková impregnace bez obsahu biocidů – speciálně 
vhodná k použití ve vlhkých prostorách!

Zpracovatelný pomocí:

4006 Bezbarvý

ODPUZUJE 

VODU

 > Bezbarvá, k použití uvnitř i venku
 > Ve vnitřních prostorách se zvláště doporučuje do vlh-

kých prostor jako jsou koupelny, ve vnějších prostorách 
se zvláště doporučuje k ochraně dřevěných truhlíků, na 
pískoviště a dětské prolézačky včetně dětského vybavení

 > Ochrana dřeva silně odpuzuje vodu a je bez organických 
biocidů

 > Počet nátěrů: stačí jeden nátěr, během jednoho týdne by se 
měl provést konečný nátěr produktem ze sortimentu Osmo

 > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
 > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 8,4 m2
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ŽIVOT JE KRÁTKÝ PRO 
NESPRÁVNOU ÚDRŽBU!

ÚDRŽBA A NÁŘADÍ 
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JEN TO NEJLEPŠÍ PRO VAŠE DŘEVO

Ostatní podrobné informace k našim výrobkům získáte v 
odborném prospektu „ Optimální ochrana dřevěných pod-
lah „ nebo na internetových stránkách www.osmo.cz

3079 Bezbarvý 
matný

3081 Bezbarvý 
hedvábný polomat

3098 Bezbarvý 
polomatný pro-
tiskluzový (R9)

3440 Bílý 
transparentní

ÚDRŽBOVÝ OLEJ

S údržbovým olejem oživíte zašlé a matné podlahy. 
Včasným použitím tohoto přípravku zabráníte náročnému 
broušení a následným renovačním nátěrům.

VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK - 
PŘÍLEŽITOSTNÉ INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ

Bezbarvá nebo bíle transparentní, na podlahy a 
nábytek.Osmo Vosková údržba a čistící prostředek 
čistí a regeneruje zároveň; zásobuje dřevo přírodními 
tvrdými vosky.

INTENZIVNÍ ČISTIČ

Vysoce účinný lehce alkalický speciální čistič pro 
odstraňování nečistot . Ideální pro intenzivní čištění 
olejovaných a voskovaných dřevěných povrchů před 
vlastním následným ošetřením nátěrovými hmotami 
OSMO. Zcela bez broušení.

WISCH-FIX - PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ NA VLHKO

Vysoce účinný speciální koncentrát na pravidelné 
vlhké čištění a údržbu. Obzvláště se doporučuje na 
dřevěné podlahy s úpravou povrchu Osmo Tvrdým 
voskovým olejem. Působí tak, že podlaze doplní 
potřebné olejové látky a nevysušuje ji.

SADA NA ÚDRŽBU PODLAHY

Čištění, údržba a oživení v jedné sadě:1 litr Wisch-
Fixu, 0,4 litru Voskové údržby a čistícího prostředku 
a 3 utěrky k nanášení včetně návodu na údržbu Vaší 
dřevěné podlahy.
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BARVY A OCHRANA UVNITŘ

ŠTĚTEC PLOCHÝ 

Vhodný pro zpracování veškerých nátěrů na bázi oleje 
od Osmo. Pro různé účely použití k dostání v šířkách 
25, 50, 60 a 100 mm.

ČISTIČ ŠTĚTCŮ A ŘEDIDLO 

K čištění pracovního nářadí po nanesení Osmo nátěrů 
na dřevo, olejových nebo nátěrových syntetických 
barev. Jednoduše a rychle mít zase čistý štětec!

ÚDRŽBA A NÁŘADÍ 

SPREJ – MOP

U tohoto inovativního čistícího systému se čistící 
prostředek (sprej - Fix) stříká přímo na dřevěnou podlahu 
přes doplňovací kartuši v tyči. Mop na vlhké setření z 
aktivních vláken, který lze vyprat je součástí.

OPTI-SADA

Specializovaná sada k údržbě podlah ze dřeva, plastu, 
dlaždic a přírodního kamene. Sada obsahuje: stírač 
s teleskopickou tyčí, mop na prach , mop na vlhké 
setření a utěrku z aktivních vláken.

PASTA NA DŘEVO

Perfektní k opravám malých trhlin a spár ve dřevu. 
Jednotlivě k dostání v barvě bílá, buk, smrk, mahagon 
a dub.

EASY CLEAN

Vlhké utěrky k rychlému čištění rukou, které bez 
problémů odstraní z Vašich rukou olej a vosk stejně jako 
bitumen, dehet, inkoust, lepidlo atd. Navíc není třeba 
žádná voda k opláchnutí.

TMEL NA SPÁRY - ROZTOK

K vyplnění malých spár (< 2 mm) a drobného poškození 
(např. otvory po vrutech) , na masivní dřevěné a parke-
tové podlahy. Univerzálně použitelný na všechny druhy 
dřeva.
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FLOORXCENTER 

Jednoduše použitelný stroj vhodný k čištění, údržbě 
a oživení povrchu podlah s úpravou povrchu olejem a 
také k barvení (colorování) Vašich podlah. Ideální pro 
údržbu větších ploch.

SADA K VÁLEČKOVÁNÍ A NATÍRÁNÍ 

Vhodná pro všechny Osmo nátěrové systémy k úpravě 
např. palubek, stěn ze dřeva. Obsahuje : Vana na barvu 
včetně otíracích žlábků, jednorázové vložky (3 kusy), 
váleček z mikrovláken (100 mm široký), zasouvací úchyt, 
plochý štětec (60 mm).

STROJ K ČISTĚNÍ TERAS A PODLAH ZE DŘEVA

K čištění do hloubky dřevěných podlah ve vnitřních 
prostorách, ale také k intenzivnímu důkladnému 
čištění a odšeďování dřevěných teras venku. Uvolní a 
pohltí nečistoty v jednom čistém pracovnímu kroku.
Zeptejte se odborného prodejce ve Vašem okolí !

TELESKOPICKÁ TYČ

Vysoce kvalitní hliníková teleskopická tyč s měkkým 
držadlem SoftTouch. Nastavitelná v délce 120-220 
cm.

SADA NA PODLAHY S VÁLEČKEM 

Slouží k manuálnímu zpracování všech tvrdých vos-
kových Osmo olejů a Dekoračních vosků. Obsahuje : 
váleček z mikrovláken a vanu na barvu pro více použití 
díky jednorázovým vložkám.

ŠTĚTCE AQUA

K dostání v šířkách 60 a 80 mm. Výborně se hodí k 
natírání veškerých vodou ředitelných nátěrů na dřevo od 
OSMO.

ŠTĚTCE AQUA

K dostání v šířkách 60 a 80 mm. Výborně se hodí k 
natírání veškerých vodou ředitelných nátěrů na dřevo od 
OSMO.

SADA NA PODLAHY S VÁLEČKEM 

Slouží k manuálnímu zpracování všech tvrdých vos-
kových Osmo olejů a Dekoračních vosků.
váleček z mikrovláken a vanu na barvu pro více použití 
díky jednorázovým vložkám.

KARTÁČ K NATÍRÁNÍ PODLAH 

Pro různé požadavky k dostání v šířkách 150, 220 a 400 
mm. Zvláště se doporučuje k manuálnímu zpracování 
všech tvrdých voskových Osmo olejů a Dekoračních 
vosků.
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BARVY A OCHRANA UVNITŘ

BUĎTE KREATIVNÍ – JEDNODUŠE  
SI SAMI VYTVOŘTE MÍCHANÉ 
ODSTÍNY !
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3188 : 3169 | 10 : 13111 : 3138 | 10 : 1

3188 : 3169 | 3 : 13111 : 3138 | 3 : 1

3188 : 3169 | 1 : 13111 : 3138 | 1 : 1

3188 : 3169 | 1 : 33111 : 3138 | 1 : 3

3188 : 3169 | 1 : 103111 : 3138 | 1 : 10

DEKORAČNÍ VOSK – MÍCHANÉ ODSTÍNY

Dekorační vosk 3111 bílá / 1x natřeno Dekorační vosk 3188 sníh / 2x natřeno

Dekorační vosk 3138 mahagon Dekorační vosk 3169 černá

Tip: Poznamenejte si směšovací poměr, abyste v případě renovace 
mohli co nejpřesněji dodatečně natřít barevný odstín.
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BARVY A OCHRANA UVNITŘ

POROVNÁVAT KVALITU SE  
VYPLATÍ !
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JEDEN SYSTÉM, SJEDNOCENÉ VŠECHNY VÝHODY 

NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI 

OLEJE A VOSKU

 > Chrání dřevo zevnitř a z 
vnějšku

 > Nevytváří film
 > Vytvoří ochranný povrch s 

otevřenými póry

VÝHODY

 > Olej pronikne do dřeva a vosk 
vytvoří ochranný voskový 
povrch, který nechá dřevo 
dýchat

 > Oživí dřevo
 > Snadná renovace i lokálně
 > Neodprýskává, nepraská a 

neodlupuje se
 > Dobrá odolnost vůči teku-

tinám 
 >  Snadná údržba

OSTATNÍ SYSTÉMY V POROVNÁNÍ

TRADIČNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM 
NA BÁZI OLEJE 

 > Chrání dřevo zevnitř
 > Nevytváří film
 > Nevytvoří ochranný povrch 

VÝHODY BÁZE OLEJE

 > Nátěr pronikne do dřeva
 > Oživí dřevo
 > Snadná renovace i částečná
 > Neodprýskává, nepraská a 

neodlupuje se

NEVÝHODY BÁZE OLEJE

 > Špatná odolnost vůči teku-
tinám

 > Náročná údržba

NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI  
LAKU A NA VODNÍ BÁZI 

 > Chrání dřevo z vnějšku
 > Vytváří film
 > Vytvoří silnou vrstvu

VÝHODY BÁZE VODY

 > Nátěr vytvoří na povrchu dřeva 
film

 > Dobrá odolnost vůči tekutinám
 > Ochrana proti oděru
 > Snadná údržba

NEVÝHODY BÁZE VODY

 > Renovace je možná pouze po 
obroušení

 > Povrch nelze částečně reno-
vovat

 > Nátěr odprýskává, praská a 
odlupuje se

35

POROVNEJTE SI 
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2015 CZ 1.0 Technické změny a dodací podmínky vyhrazeny. 

Údaje o rozměrech, cenách a obrázky bez záruky. I přes rozsáhlou kon-
trolu obsahu tohoto katalogu nemůžeme zcela vyloučit tiskové chyby. 
Barevnost je nezávazná. 

V zájmu inovace výrobků si vyhrazujeme změny.

Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG 

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf 

Postfach 110161  
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de 
info@osmo.de 

Všechny katalogy obdržíte také u Vašeho Osmo odborného  
obchodního zástupce.

První distributor :  

AU-MEX s.r.o. 
Poděbradská 574/40,  
190 00 Praha 9 – Vysočany
 

Vás regionální prodejce :

Tel. 00420 283933452,  
00420 283933472
Email: info@osmo.cz,  
info@au-mex.cz, www.au-mex.cz
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