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Боя за градината и фасадата 
Плътно финишно покритие за 
дърво в множество цветове - 
идеално за екстериора 

 

7103 Signal 7519 Capri Blue      7530 Flame Red     7629 Mint Green    7283 Pine Green 
Yellow Opaque Opaque Opaque Opaque Opaque 

 

     
7511 Brown Red        7119 Grey Beige      7817 Chocolate 7505 Jet Black 7716 Anthracite 
Opaque Opaque Brown Opaque Opaque Grey Opaque 

 

     
7542 Traffic Grey                         7738 Agate Grey        7535 Light Grey    7262 Pure white      7500 Traffic 
A      Opaque Opaque Opaque Opaque White Opaque 

1 СЛОЙ 
 
 

Описание на продукта: 
Изключително устойчиво на атмосферни условия и УВ 
устойчиво плътно покритие за дърво в екстериора. 
OSMO Боята за градина и фасада е дишаща и 
водоотблъскваща. Изсъхналият финиш е безопасен за 
хора, животни и растения (устойчив на слюнка и пот 
съгл. DIN 53160, подходящ за детски играчки съгл. EN  
71.3). 

 

Препоръчителна употреба: 
За всички продукти от дърво навън: фасади, 
парапети, огради, перголи, кепенци, навеси и 
градински мебели. 

 

Състав: 
На база полимерна дисперсия, титанов диоксид (бял 
пигмент), железен оксид и органични пигменти, 
добавки и консерванти (MIT / BIT). Разтворител: вода. 
Продуктът отговаря на разпоредбите на ЕС според 
съдържанието на ЛОС на макс. 130 g / l (Кат. A / d 
(2010). Подробна декларация за съставките при 
поискване. 

 

Технически данни: 
Вискозитет: 30-40 s, 4 mm съгл. DIN 53211, вискозно / 
течно 
Мирис: слаб / лек, без мирис след изсъхване 
Точка на запалване: не се изисква 
pH: 7,5-8,5 

Съхранение: 
2 години и повече в оригинална затворена кутия. Да 
не замръзва или се оставя на температура над 30оC! 

 
 

Подготовка на повърхността: 
Дървесната повърхност да бъде чиста, суха и 
незамръзнала (мин. температура + 5oC, макс. 
влажност 18%). OSMO Боята е готова за употреба. Не 
разреждайте. Разбъркайте добре. Почистете напълно 
и шлайфайте старите и/или повредени покрития. 
Използвайте винаги маска при шлайфане. Ако е 
необходима допълнителна защита от сини петна, 
гниене и инсекти, третирайте суровата дървесина с 
OSMO WR Импрегнант - от всички страни при 
възможност. 
Финишираната повърхност се влияе от множество 
фактори, вкл. състояние на дървесината. Следователно 
се препоръчва пробно полагане винаги, особено за 
нестандартни повърхности. 

 

Начин на полагане: 
Нанесете тънко и бързо по посока на дървесните 
жили с плоска четка Osmo или микрофибърен валяк 
Osmo. Оставете да изсъхне за 3-4 часа при добра 
вентилация. След изсъхване, ако е необходимо, 
извършете фин шлайф. Нанесете втория слой също 
тънко и равномерно. Ако е възможно, нанесете 
първия слой от всички страни преди монтаж. За 
реновиране обикновено е достатъчен един слой. 

16 m²/1 l 
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Почистване на инструментите: 
Незабавно след употреба със сапун и вода. 

 

Време за съхнене: 
Прибл. 3-4  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: 
За 1 слой 16 m²/1 л. Зависи значително от характера 
на дървесината. Информацията се отнася за гладки, 
рендосани повърхности. Други повърхности могат да 
доведат до отклонения в разхода. 

 

Забележка: 
Много дървесни видове съдържат водоразтворими 
цветни екстракти, които се отделят при изветряне. 
Маслата и смолите от екзотични дървесни видове и 
някои твърди дървесини (дъб, акация, лиственица и 
др.) трябва да се изветрят на естествени атмосферни 
условия преди нанасяне. Така се подобрява 
абсорбцията на дървесината и покритието прилепва 
оптимално. 

 

Внимание: 
Дръжте далеч от деца. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3 
(2Н) -one (BIT), 2-метил-2Н-изотиазол-3-one (MIT). 
Може да причини алергична кожна реакция. Носете 
защитни ръкавици. Свалете замърсеното облекло и го 
изперете преди повторна употреба. АКО Е НА 
КОЖАТА: Измийте обилно с вода. Ако се появи 
дразнене на кожата или обрив: Потърсете 
медицинска помощ/съвет. Ако е необходим 
медицински съвет, носете опаковката с продукта или 
етикета. Информационен лист за безопасност се 
предлага при поискване. Внимание! При пръскане 
могат да се образуват опасни дишащи капчици. Не 
вдишвайте спрея. 

 

 
Warning 

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. 

 

Цветова гама: 
7103 Сигнално жълто  
7519 Синьо капри 
7530 Огнено червено  
7629 Зелена мента 
7283 Борово зелено 
7511 Кафяво червено 
7119 Сиво бежово 
7817 Шоколадово кафяво 
7505 Композитно черно 
7716 Сив антрацит 
7542 Транспортно сиво A  
7738 Ахат сиво 
7535 Светло сиво 
7262 Чисто бяло 
7500 Транспортно бяло 

Опаковки: 
0.75 л; 2.5 л 

 
Горепосочената информация е предоставена въз основа 
на най-доброто от нашите познания, но не поражда 
правни отношения. 
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