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МАСЛО ЗА ПОДДРЪЖКА 
НА КОМПОЗИТЕН 
ДЕКИНГ 
Идеална защита срещу 
замърсяване и петна! 

 

030 Прозрачен сатен 
                     

 
 
Описание на продукта: 
Прозрачното Масло за поддръжка на композитен 
декинг прониква през повърхността без да образува 
филм. Чрез импрегнирането повърхността става 
водоотблъскваща, както и устойчива на замърсявания и 
петна. 

Препоръчителна употреба: 
Osmo безцветното композитно масло е предназначено 
за поддръжка и възстановяване на износени дървени 
полимерни композити (WPC) и бамбукови полимерни 
композити (BPC). Особено подходящ за настилки, 
паравани и градински мебели от WPC или BPC. 

Състав: 
На основата на натурални растителни масла 
(слънчогледово масло, соево масло, масло от 
магарешки бодил), парафин, сикативи и 
водоотблъскващи добавки. Дезароматизиран бял спирт 
(без бензен). Класификация на ЛОС в съответствие с 
регламентите на ЕС (2004/42 / EC): извън обхвата. 
Подробна декларация за съставките се предлага при 
поискване. 

Технически данни: 
Вискозитет: 30 - 50 mPas 
Мирис: слаб/лек, без мирис след изсъхване 
Точка на възпламеняване: > 60 °C, съгл. DIN EN ISO 2719 

Съхранение: 
5 г. и повече при затворена оригинална опаковка. 

Подготовка на повърхността: 
Повърхността трябва да бъде изветрена, почистена, суха 
и незамръзнала. Osmo маслото е готово за употреба. Не 
разреждайте. Разбъркайте добре. Преди нанасяне, 
повърхността трябва да бъде добре почистена с Osmo 
Препарат за почистване на композитен декинг 8021. Това 
гарантира доброто свързване.                     
 

Преди да положите маслото, изплакнете обилно с вода 
и оставете да изсъхне. 

Методи на полагане: 
С Osmo плоска четка или декинг четка нанесете много 
тънко и разнесете добре. Отстранете излишното 
количество с чиста суха четка за декинг.  
Важно: течното масло трябва да се абсорбира в 
повърхността. На повърхността или в каналите не 
трябва да има никакви остатъци от масло. Излишното 
количество масло изсъхва много бавно и образува 
лъскав маслен слой без достатъчно адекватно 
прилепване към основата. Оставете да изсъхне за 8-10 
часа при добра вентилация. 

Почистване на инструментите: 
С Osmo Препарат за почистване на четки (без ароматни 
съединения). 

Време за съхнене: 
Прибл. 8-10 часа (нормални климатични условия,  23 
°C/50 % отн. влажност). Докато съхне осигурете добра 
вентилация. По-ниски температури и/или по-висока 
влажност може да удължат времето за съхнене. 

Разходна норма: 
1 литър покрива прибл. 40 м² на една ръка. Разходът 
зависи значително от състоянието на повърхността. 
Цялата информация се отнася за гладки повърхности. 
Други повърхности могат да доведат до отклонения в 
разхода. 

Забележка: 
Маслата подчертават естествения цвят на основата (т.н. 
постоянен мокър ефект). Необходимо е пробно 
полагане! Импрегнирането може да повлияе на 
устойчивостта на хлъзгане на оригиналната повърхност. 
Бели или много светли повърхности е възможно леко 
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да пожълтеят от маслото. Неабсорбиращи 
повърхности като стъкло, керамика или пластмаса не 
трябва да се третират (импрегнират). 

 

Внимание: 
Дръжте далеч от деца. Да не попада в очите, кожата 
или облеклото. Ако е необходим медицински съвет, 
носете опаковката с продукта или етикета. 
Използвайте само на открито или в добре проветриво 
място. Предупреждение: Измийте използваната кърпа, 
импрегнирана с този продукт, веднага след употреба 
или съхранявайте в херметически затворен контейнер 
(опасност от самозапалване). Информационен лист за 
безопасност се предлага при поискване. 

 
ДЕПОНИРАНЕ: 
Изхвърлете остатъчния продукт и напълно празните 
опаковки в съответствие с местните официални 
разпоредби (код на отпадъка 08 01 12). Само напълно 
празни кутии могат да бъдат рециклирани. 

 
Цетова гама: 
030 Прозрачен сатен 
 

Опаковка: 
1.0 л; 5.0 л 
 
Горепосочената информация е предоставена въз основа 
на най-доброто от нашите познания, но не поражда 
правни отношения. 
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