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2K WOOD OIL
За паркети и дюшемета с 
натоварен трафик

Компонент 2 Втвърдител: алифатен полиизоцианат 
без разтворители (съдържа <0,1%диизoциaнaт)

Технически данни: 
Компонент 1 масло:
Специфично тегло: 0.95-1.20 
Вискозитет: 40-140s (4 mm, DIN 53211)
Мирис: слаб/лек, без мирис след изсъхване
Точка на възпламеняване: > 100 °C, acc. DIN EN ISO 
2719
pH :  не се изисква

Компонент 2 втвърдител:
Спецфиично тегло. 1.15-1.20 g/cm³
Вискозитет. 1200 mPas  при 23 °C
Мирис: слаб/лек, без мирис
Flashpoint: > 100 °C, acc. DIN EN ISO 2719

Съхранение:
2 г. и повече в оригинално затворена кутия. Ако се 
сгъсти при замръзване, оставете на стайна 
температура за 24 ч. Останалият смесе продукт не 
може да се съхранява и използва отново.

Подготовка на повърхността:
Osmo 2K не е готов за употреба. Малко преди 
нанасяне добавете втвърдител (смесване в 
съотношение 100:12 обемни %) и разбъркайте 
добре двата компонента. 

 40-50 m²/1 l

1 слой

6100 Clear  
Matt

6111 White 
Transparent

6112 Silver Grey 
Transparent

6114 Graphite 
Transparent

6118 Light Grey 
Transparent

6116 Cherry 
Transparent

6119 Natural 
Transparent

6141 Havanna 
Transparent

6143 Cognac 
Transparent

6164 Tobacco 
Transparent

6190 Black 
Transparent

Описание:
Osmo 2K Масло за дърво е висококачествен 2-компо-
нентен мат без разтворители , на база на натурални 
масла, за професионална употреба.  Само с един слой 
постигате микропорьозна и дишаща повърхност, 
устойчива на вино, бира, кола, вода и др. съгласно DIN 
12720 (предишен 68861-1C). След изсъхване 
покритието е безопасно за хора, животни и растения 
(устойчиво на слюнка и пот съгласно DIN 53160 и 
подходящо за детски играчки съгл. EN 71.3.

Препоръчителна употреба:
Osmo 2K Масло за дърво е подходящо за всички 
видове паркети и стълби от дървесина съгл. DIN 18356 
както и за мебелни повърхности. Особено подходящо 
за смолисти и с високо маслено съдържание 
дървесини и за комерсиална употреба, където се 
изисква използване на продукти без разтворители. 

Съставки:
Компонент 1 Масло: на база натурални растителни 
масла, вакси, сикативи и водоотблъскващи добавки. 
Цветното 2К масло съдържа още железен оксид и 
органични пигменти и титанов диоксид като бял 
пигмент. Гранична стойност в ЕС: кат. (A/j) 500 g/l ЛОС 
(2010). Този продукт съдържа макс. 50 г/л ЛОС . 
Подробна декларация при поискване. 
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Не разреждайте. Време за употреба прибл. 3-4 ч. 
Дървесната повърхност трябва да е суха (макс 20%), 
чиста, шлайфана, незамръзнала. Почистете стари 
микропорьозни покрития внимателно. Стари бои, 
лакове и байцове трябва да бъдат напълно 
премахнати. При шлайфане използвайте защитна 
маска. Малки пукнатини и дупчици запълнете с OSMO 
кит за дърво. Шлайфайте внимателно: започнете с по-
едра шкурка и завършете с P 120-150, за мебели P220 - 
240. Преди омасляване премахнете прахта. Готовата 
повърхност се влияе от множество фактори, вкл. 
състояние на дървесината. Затова винаги се 
препоръчва пробно нанасяне, особено за непознати 
повърхности.

Начин на полагане:
Нанесете тънък слой OSMO 2K с OSMO двойна или 
професионална шпакла. При паркети с фаска нанесете 
с микрофибърен валяк на Осмо без да запълвате 
фаската.  Изчакайте около 20-40 мин. маслото да 
проникне, след което изравнете повърхността с 
еднодискова машина с бял или бежов пад (идеална за 
мебели е OSMO HandXcenter с бял пад). Оставете да 
изсъхне. Забележка: ако остават следи след машината 
обърнете или сменете пада. За предотвратяване 
възможно образуване на високо налягане, оставете 
сместа от масло и втвърдител да реагира напълно при 
отворена кутия (прибл. 12-16 ч.).   

Почистване на инструментите:
С Осмо препарат за почистване на четки (без ароматни 
съединения).

Време за съхнене:
Прибл. 24 ч. (нормални климатични условия, 23oC/50% 
отн. влажност). Осигурете добра вентилация докато 
съхне. По-ниска температура и/или по-висока 
влажност ще удължи времето за съхнене.

Разход:
С 1 л се покриват 40-50 м2 в зависимост от характера 
на дървесината. Информацията се отнася за гладко 
шлайфана повърхност. Други повърхности могат да 
доведат до отклонения в разхода.

Забележка:
2К маслото може да се използва само с втвърдителя, 
разработен за него. Останал смесен продукт не може 
да се съхранява и използва отново. Повърхностите, 
обработени с 2К са лесни за почистване и поддръжка. 
Отстранете едри замърсявания с прахосмукачка или 
метла. При влажно почистване добавете към водата 
концентрат от Осмо препарат за почистване 8016 и 
почистете с влажен (не мокър) моп. За освежаване и 
по-интензивно почистване използвайте OSMO 
почистващ препарат с течна вакса 3029. При желание 
за повече блясък полирайте след изсъхване.

Внимание:
Компонент 1 масло:

Да не попада в очите, кожата, дрехите. Използвайте 
на открито или в добре проветриви помещения. При 
пръскане могат да се образуват опасни за вдишване 
капчици. Всяка използвана кърпа с продукта да се 
измие или съхрани в херметичен контейнер 
(опасност от самозапалване). Не вдишвайте 
изпарения на продукта. Лист за безопасност при 
поискване.

Компонент 2 втвърдител:
Вреден при вдишване. Може да предизвика 
респираторно дразнене. Носете защитни ръкавици. 
Изхвърляйте съдържанието съгласно разпоредбите за 
отпадъци.
Contains: Hexamethylen-1,6-diisocyanat Homopolymer  
CAS: 28182-81-2 (&lt;0,1 % Diisocyanat)

ИЗХВЪРЛЯНЕ: Изхвърлете остатъчния продукт и 
напълно празните опаковки в съответствие с 
местните официални разпоредби (код на отпадъка 08 
01 11). Само напълно празни кутии могат да бъдат 
рециклирани.

Цветова гама:
6100 Безцветен мат
6111 Бяло прозрачно
6112 Сребърно сиво прозрачно
6114 Графит прозрачно
6118 Светло сиво прозрачно
6116 Череша прозрачно
6119 Натурално прозрачно (без т.н. мокър ефект)
6141 Хавана прозрачно
6164  Табак прозрачни
6190  Черно прозрачно

Опаковки: 0,375; 1,0 л

Горепосочената информация е предоставена на добра 
воля и не поражда правни отношения.
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