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ЕДНОСЛОЕН ЛАЗУР HSPLUS 

Покрийте два пъти повече площ – 
спестете си време и пари! 

 

     
9211 White 
Spruce 

 

 
9235 
Red Cedar 

 

 
9262 
Teak 

9212 
Silver Poplar 

 

 
9236 
Larch 

 

 
9264 
Rosewood 

9221 
Pine 

 

 
9241 
Oak 

 

 
9271 
Ebony 

9232 
Mahogany 

 

 
9242 
Fir Green 

9234 
Scand. Red 

 

 
9261 
Walnut 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 COAT 

 
 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА  
Декоративно защитно покритие за дърво – за 
външно и вътрешно приложение. На базата на 
естествени масла с копринено-матов ефект. 
Порите на дървесината остават отворени и 
позволяват на дървото да диша, с което се 
редуцира разширението и свиването на 
дървесината. Покритието е водоотблъскващо, 
изключително устойчиво на атмосферните 
условия и UV-лъчите. Покритието не се напуква, 
не се бели и не се люпи. При реновиране за 
нанася само един тънък слой: без предварително 
шлайфане. Грундиране не е необходимо. Нанася 
се лесно и не се наслоява. Osmo One Coat Only 
HSPlus е с минимално съдържание на 
разтворители и не съдържа биоциди и 
консерванти. Благодарение на високото 
съдържание на твърди частици разходът е 
изключително икономичен. С нанасянето само на 
един тънък слой се получава оптимална защита 
на повърхностите. Изсъхналото масло е 
безопасно за хора, животни и растения (не 
променя цвета си при досег със слюнка и пот 
съгласно DIN 53160). Подходяща за детски 
играчки съгласно EN 71.3. 
 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Osmo One Coat Only HSPlus е идеална защита за 
всички външни дървени продукти: беседки,  
фасади, балкони, огради, перголи, навеси, 
градински мебели, дървени къщички и други 
елементи от дърво. 
 

Много подходяща за подновяване на стари 
микропорьозни покрития. 

 
СЪДЪРЖАНИЕ  
На базата на естествени растителни масла 
(слънчогледово масло), желязно-оксидни и 
органични пигменти, титандиокси (бял пигмент), 
сикативи и водоотблъскващи добавки. 
Разтворител: дезароматизиран минерален 
терпентин  (без бензол). Този продукт 
съответства на директивата на ЕС (категория 
A/e): 400 гр/л ЛОС (2010), като съдържа 
допустимото количество (макс. 400 г/л) Летливи 
Органични Съединения.  
Подробна декларация можем да ви изпратим 
след запитване от ваша страна. 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Специфично тегло (плътност): 0.95-1.2 гр/см³ 
Вистозитет: 18-26 сек (4 мм съгласно DIN EN 
ISO 2431), гъсто-течно 
Мирис: слаб/лек, без мирис след изсъхване 
Точка на запалване: над 61°C според DIN EN 
ISO 2719 

 
ТРАЙНОСТ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ 
5 години и повече, ако се съхранява на сухо 
място при добре затворена опаковка.  Ако се 
сгъсти поради ниски температури, да се остави 
преди употреба 24-36 часа на стайна 
температура. 

26 m²/ 1l 
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ПОДГОТОВКА 
Дървесната повърхност трябва да бъде чиста, 
суха и незамръзнала (максимално допустима 
влажност 20%).  
Osmo One Coat Only HSPlus е готов за нанасяне 
без да се разрежда. Разбъркайте добре. 
Почистете много добре старото масло до 
отваряне на порите. Старите лак и боя трябва 
да бъдат отстранени. Общоприето е, че трябва 
да носите предпазна маска по време на 
шлайфането. 
Крайният вид на готовата повърхност може да 
бъде повлиян от редица фактори, вкючително 
състоянието на дървесината. Поради тази 
причина, винаги е препоръчително да 
обработите пробен участък предварително, 
особено при работа с непознат материал. 
Ако желаете допълнителна, превантивна 
защита срещу гниене, мухъл и нападение от 
насекоми, омаслете дървесината 
предварително – при възможност от всички 
страни – с Osmo WR Base Coat* (Osmo 
импрегнант WR). 

 
ОБРАБОТКА 
Нанесете тънък слой с OSMO твърда четка или 
Osmo микрофибърен валяк в посока на 
дървесната шарка. Разнесете добре и 
равномерно. Оставете да изсъхне при добро 
проветрение за около 12 часа. 
 
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРОМЕНТИТЕ 
С Osmo Brush Cleaner (Osmo почистващ 
препарат без мизис). 

 
ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ 
Около 12 часа (при нормална температура, 23 
градуса, 50% влажност). При по-ниски 
температури и/или по-висока влажност времето 
за изсъхване се удължава. 

 
РАЗХОДНА НОРМА 
Един литър покрива прибл. 26 м2 на 1 ръка 
Разходът значително се влияе от състоянието 
на дървесината. Предоставените тук данни се 
отнасят за гладки и чисти повърхности. Други 
типове повърхности могат да доведат до 
промяна в разходната норма. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
УКАЗАНИЯ 
Прозрачният цвят се влияе от естествения цвят 
на дървото и поради това може да се разминава 
с тона по образеца. При прекалено наситено 
нанасяне (по-голямо количество) може да се 
образуват гланцирани места. Но с времето, под 
влияние на атмосферните условия, придобива 
равномерен цвят с копринено-матов ефект. Ако 
желаете допълнителна защита за външните 
повърхности (например балкони, фасади), след 
окончателното изсъхване нанесете еднократно с 
Osmo UV Protection Oil /Osmo UV-защитно масло 
/ (410 без биоциди или 420 с биоциди). Това 
защитава от замърсяване и увеличава 
трайността на маслото. При  Osmo One Coat 
Only HSPlus Бял смърч 9211 използвайте Natural 
Oil Woodstain White 900 /Защитно лазурно масло 
900/. При някои видове дървесина 
водоразтворимите, цветни вещества има 
опасност да се измият под вличние на 
атмосферните условия. 

 
 

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 
9211 Бял смърч 
9212 Сребърна топола 
9221 Бор 
9232 Махагон 
9234 Скандинавско червено 
9235 Червен кедър 
9236 Лиственица 
9241 Дъб 
9242 Ела зелено 
9261 Орех 
9262 Тик 
9264 Палисандър 
9271 Абанос 

 
РАЗФАСОВКА 
0.75 л; 2.50 л; 25 л 

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