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> Финиш за дърво на базата на масло без да се 
изисква грунд

> Един фин слой е достатъчен и увеличава рандемана
> Изключителна разходна норма благодарение на 

високото съдържание на сухо вещество
> Без следи от четка благодарение на дългото 

отворено време
> Полагане без разлики дори при големи повърхности
> Не е необходимо да се разрежда

> Маслата проникват в порите на дървесината и я 
защитават от проникване на влага, като в същото 
време не формират водонепропусклив филм. 
Дървесината остава с отворени пори и може без да 
се уврежда да отдава и приема влага.

> Дървесината с отворени пори може да диша, като 
осигурява по-качествен въздух в помещенията, 
като едновременно с това регулира влажността и 
благодарение на своите антистатични свойства е 
идеално за хора с алергии.

ЛЕСНО 
ПОЛАГАНЕ

ПРЕДИМСТВАТА  
НА МИКРОПО- 
РЬОЗНОСТТА

НАТУРАЛНИ 
СЪСТАВКИ

НАШИТЕ ФИНИШИ ЗА ДЪРВО - ПРЕДИМСТВАТА 
ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД

> Всички финиши на Osmo са базирани на масла и 
вакси: масла от слънчоглед, соя, магарешки бодил, 
естествени восъци от карнауба и кандедила.

> Маслата помагат да се запази стойнстта на 
натуралното дърво.

> Натурално, екологично и безопасно покритие.
> Използваните пигменти са разрешени в 

хранителната индустрия.
> На основата на чисти и възобновяеми растителни 

суровини
> Свързващите агенти са на естествена растителна 

основа и проникват в дълбочина, като защитават 
дървото отвътре.



ÖL- UND WACHSBASIERENDES  
ANSTRICHSYSTEM

 > Schützt das Holz von innen und außen
 > Ist nicht filmbildend
 >  Bildet eine schützende, offenporige Oberfläche

Vorteile 
 >  Der Anstrich dringt in das Holz ein und  

liegt auf der Holzoberfläche auf
 > Feuert das Holz an
 > Kann einfach und partiell renoviert werden
 > Reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab
 > Gute Resistenz gegen Flüssigkeiten
 > Einfache Pflege
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ЕДНА СИСТЕМА СЪЧЕТАВА ВСИЧКИ 
ПРЕДИМСТВА

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ СИСТЕМИ

OSMO

ФИНИШ СИСТЕМИ, БАЗИРАНИ НА МАСЛА И 
ВОСЪЦИ

> защитават дървесината отвъре
> не образуват филм
> формират защитна микропорьозна 

повърхност

Предимства

> Финишът прониква дълбоко в дървесината и 
защитава повърхността

> Подчертава цвета с т.н. "мокър ефект"
> Може да се реновира лесно и частично
> Не се напуква, бели и отлюспва
> Отлична устойчивост на течности
> Лесна поддръжка

ТРАДИЦИОННИ ФИНИШИ НА МАСЛЕНА ОСНОВА ЛАКОВЕ И СИСТЕМИ НА ВОДНА ОСНОВА

> Защитава дървесината отвън
> Формира филм
> Формира плътен слой

Предимства на финишите на водна основа
> Добра устойчивост на течности
> Защитава против износване
> Лесна поддръжка

Недостатъци на финишите на водна основа
> Реновиране е възможно само след шлайфане/

циклене
> Повърхността не може да бъде частично 

реновирана
> Възможно напукване, белене, люспене

> Защитава дървото отвътре
> Не формира филм
> Не формира защита на повърхността

Предимства на финишите на маслена основа
> Маслото прониква в дълбочина
> Подчертава цвета на дървото
> Може лесно и частично да се реновира
> Не се напуква, бели и лющи

Недостатъци на финишите на маслена основа
> Недостатъчна устойчивост на течности
> Изисква интензивна поддръжка
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ДЪРВОТО ИЗИСКВА ГРИЖА И ЗАЩИТА

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ  
СЕ ОТ НАШИТЕ  
СЪВЕТИ

ТАКА РАДОСТТА 
ОСТАВА ДЪЛГО 
ВРЕМЕ

УВ ЛЪЧИ
Естествените УВ слънчеви лъчи водят до посивяване на 
дървото и до неговата крехкост.

ВЛАГА / ПРЕОВЛАЖНЯВАНЕ
На открито водата улеснява гниенето; а вътре води до 
грозни сиви петна.

МУХЪЛ И ГЪБИЧКИ
Тези микроорганизми образуват тъмни петна и могат да 
унищожат дървесината в дългосрочен план

ДЪРВОЯДИ
Те се хранят с дървесината и я унижожават

ФИЛМО-ОБРАЗУВАЩИ ПОКРИТИЯ
Тези покрития затварят влагата в дървото и при 
реновиране трябва да бъдат напълно отстранени с 
шлайфане. Дървото, обработено с ОСМО може да бъде 
отново третирано без да се шлайфа.

СТРОИТЕЛСТВО И ОБРАБОТКА
Има някои важни подробности когато строите с дървен 
материал или го обработвате: например трябва да се 
осигури възможността да изсъхва бързо, а краищата му 
да бъдат защитени.

КОНСТРУКТИВНА ЗАЩИТА НА ДЪРВОТО
Когато изполвате дърво навън е необходимо то да 
остане сухо възможно повече време и да изсъхва
бързо. Подовите настилки от дърво в интериора трябва 
да бъдат защитени напр. с различни твърди и меки 
изтривалки.

ФИЗИЧНА ЗАЩИТА 
Финишите осигуряват добра защита срещу UV-лъчи, 
дъжд и влага 

ХИМИЧНА ЗАЩИТА 
Активните биоцидни съставки предлагат защита 
срещу плесени, гъбички, водорасли и насекоми. 
Благодарение на добра физична и конструктивна 
защита, понякога може да се мине и без химичната 
защита
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ПОЛАГАНЕТО - ЛЕСНО И СИГУРНО

ПОДГОТОВКА
> Шлайфайте до премахване на лака преди да 

положите ОСМО финиш.
> Финиши на база масло на други производители 

могат да се покрият след почистване на 
повърхността

ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОСМО ПОКРИТИЯ
Интериор
> Премахнете прахта и наслояването от продуктите за 

поддръжка

Екстериор
> Премахнете праха и мръсотията

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ
ПРЕДИМСТВА В ИНТЕРИОРА
> Възможно е частично реновиране чрез използване 

на масло с твърда вакса, напр. следи от износване, 
дълбоки драскотини или цялостно износване

ПРЕДИМСТВА В ЕКСТЕРИОРА
> Финишите на ОСМО не се люпят, а с течение на 

времето се изпаряват. Затова последващ слой е 
възможен без предварително шлайфане

OSMO

ВИСОКА ПОКРИВНОСТ
> Високо съдържание на пигменти
> Високо съдържание на масло
> Завършена повърхност с една или две ръце - не 

изисква праймер (грунд)
> Тънък слой от материала е достатъчен
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ЦВЯТ И ЗАЩИТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА
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Цветовете 
създават добра 
атмосфера във 
всички помещения: 
в офиса, спалнята 
или трапезарията. 



RapidOriginal

КОМПЛЕКТ ЗА 
ПОДДРЪЖКА НА 
ПОДОВЕ
(Стр. 26)
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ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА

ЦВЕТНО МАСЛО С 
ТВЪРДА ВАКСА
(Стр. 18)

МАСЛО С 
ТВЪРДА ВАКСА 
ПРОТИВОХЛЪЗГАЩО/ 
ЕКСТРА
(Стр. 15)

МАСЛО С 
ТВЪРДА 
ВАКСА 2K(Стр. 
17)

ВТВЪРДИТЕЛ ЗА 
БАЙЦ МАСЛО 
(Стр. 19)

БАЙЦ МАСЛО 
(Стр. 19)

ДЕКÒР ВАКСА 
(Стр. 22 – 23)

МАСЛО С ТВЪРДА 
ВАКСА ОРИГИНАЛ
(Стр. 14)

МАСЛО С ТВЪРДА 
ВАКСА РАПИД
(Стр. 15)

МАСЛО С ТВЪРДА 
ВАКСА ЕФЕКТ 
НАТУРАЛНО
(Стр. 14)

КЛАРВАКСА 
ПРОЗРАЧЕН 
ФИНИШ
(Стр. 17)

ПОДОВЕ

МАСЛО ЗА 
ПОДДРЪЖКА
(Стр. 24)

ИНТЕНЗИВЕН 
ПРЕПАРАТ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ
(Стр. 27)

ПОЧИСТВАЩ 
ПРЕПАРАТ
(Стр. 27)

ТЕЧНА ВАКСА ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ
(Стр. 26)

ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И  РЕНОВИРАНЕ

МАСЛО С ТВЪРДА 
ВАКСА ЕФЕКТ 
СРЕБРО / ЗЛАТО
(Стр. 18)

Anti-Slip

Pure

ПОЧИСТВАЩ 
СПРЕЙ
(Стр. 27)

ВТВЪРДИТЕЛ ЗА 
МАСЛО С ТВЪРДА 
ВАКСА ЕКСПРЕС 
(Стр. 16)

МАСЛО С ТВЪРДА 
ВАКСА ЕКСПРЕС 
(Стр. 16)
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ПРОДУКТОВ УКАЗАТЕЛ

ВАКСИ ЗА 
ПРЪСКАНЕ
(Стр. 21)

МАСЛО С ТВЪРДА 
ВАКСА ЕФЕКТ 
СРЕБРО / ЗЛАТО
(Стр.  18)

ДЕКÒР ВАКСА 
(Стр. 22 – 23)

КЛАРВАКСА 
ПРОЗРАЧЕН 
ФИНИШ
(Стр. 17)

ТОП ОЙЛ HIGH SOLID 
(Стр. 23)

ПРОТЕКТОР ЗА 
ДЪРВО 
(Стр. 24)

ИНТЕРИОРНА 
ВАКСА
(Стр. 25)

UVIWAX® УВ 
ЗАЩИТА 
(Стр. 25)

МЕБЕЛИ / СТЕНИ / ТАВАНИ



ЦВЯТ И ЗАЩИТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА

12

A CB D

ЦИКЛЕНЕ НА ДЪРВЕН ПОД С ЕДНО- ИЛИ 
МУЛТИ-ДИСКОВА МАШИНА.

ШЛАЙФАНЕ НА ДЪРВЕН ПОД С ЛЕНТОВА ИЛИ 
ДИСКОВА МАШИНА.

Нов монтаж / 
Реновиране

Предварително циклене 
с лентова машина до  

G 60

G 60 кръстосано

G 80

Китване

G 80

G 120

Нов монтаж с минимални 
разминавания

G 40*

G 60*

G 80

Китване

G 80

G 120

*  В зависимост от състоянието на дървения под, 
започнете с една от следните номера шкурки.

Нов монтаж

G 40

G 60

G 80

Китване

G 100

G 120

Реновиране

G 16

G 24

G 36/40

G 60

G 80

Китване

G 100

G 120

Проверете качеството на повърхността и 
извършете допълнителни стъпки в зависимост от 

резултата.

Преминете към дискова машина за финално 
шлайфане.

Важно
> За идеална повърхност трябва да се използва 

абразивна мрежа при крайното шлайфане. 
Номерът на мрежата трябва да бъде същият като 
на номера на шкурката от дисковата машина при 
предишната стъпка

> Преди всяка следваща стъпка почистете 
старателно пода и фугите с прахосмукачка 

ДОБРЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА 
ПЕРФЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ

Перфектното циклене/шлайфане е абсолютно 
изискване за чист и атрактивен финиш. Най-общо 
казано, точно както при лакирането, преди да се 
обработи с Масло с твърда вакса, Декорвакса или 
Байц масло, дървеният под трябва да се шлайфа с 
фина шкурка. Графиките показват нашите препоръки 
за последователно използване на шкурките.
Колкото по-дълбоки са следите от циклене, 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ЦИКЛЕНЕ ЗА 
ОМАСЛЕНИ ПОВЪРХНОСТИ
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A CB D

толкова по-ясно и отчетливо ще изпъкнат после 
недостатъците. Този дефект е още-по видим при 
цветна обработка. След последното шлайфане 
трябва да се прецени на място доколко качеството 
на повърхността е достатъчно добро.
В зависимост от вида дърво и използваното 
масло, препоръчваме шкурка 120 за безцветни 
повърхности, G 120 до G 150 за цветни 

повърхности и G 150 за двукомпонентно масло 
Polyx-Oil® 2K. Замърсители като грес, масла 
или почистващи средства трябва да бъдат 
внимателно отстранени, тъй като те могат 
да повлияят на проникването на маслото в 
дървесината.

ШЛАЙФАНЕ НА ДЪРВЕН ПОД С ЪГЛОШЛАЙФ.

Нов монтаж

G 40

G 60

G 80

Китване

G 120

Реновиране

K 16

K 24

K 40

K 60

K 80

Китване

K 120

Важно
За да не остават следи между централната 
зона и краищата трябва да се спазва следната 
последователност на шлайфане: За частите, 
обработени с лентова машина и за последваща 
обработка с ъглошлайф винаги използвайте 
един и същи номер шкурка:

Пример:

Пример:

1. Поле  G 24

2. Краища  G 24

3. Поле  G 40

4. Краища  G 40

1. Поле  K 60

2. Краища  K 60

3. Поле  K 80

4. Краища  K 80

При шлайфане на част с дискова машина (един 
или три диска) използвайте винаги същите 
номера шкурки като при предишните стъпки с 
валова машина.

Източник: Eugen Lägler GmbH, "Циклене на дървени подове", Ръководствоl, 1 Септ. 
2013

A ` Големи разлики във височина между 
отделните елементи.

B  Малки разлики във височина между 
отделните елементи.

C  Дебел топ слой, голямо количество 
петна и замърсявания или дълбоки 
драскотини.

D  Тънък топ слой, нормални замърсявания 
и петна или драскотини.



 

1СЛОЙ

24 m2 / 1 l

Original

 

1СЛОЙ
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ЦВЯТ И ЗАЩИТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА

30 m2 / 1 l

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Масло с твърда вакса Оригинал е идеално за 
защита на всички видове настилки от дърво като 
дюшемета, масивни и инженерингови паркети, 
OSB, корк, както и мебели.

ПРЕДИМСТВА

 > много здраво и износоустойчиво
 > подходящо за детски играчки
 > за дърво и микропорьозни 

повърхности
 > устойчиво на кафе, вино, кока кола
 > възможно частично реновиране

Original

ИНСТРУМЕНТИ

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 2 дни, 2 ръце

1. Първа ръка върху необработена, шлайфана дървесина прибл. 35 
мл/м2. 

2. Корекции могат да бъдат правени на мокро до 30 мин след 
полагането.

3. Съхнене около 8 - 10 часа (нормални климатични условия, 23 
оС/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока 
влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете 
добро проветрение.

4. При желание можете да изгладите с фина шкурка (P400) или със 
Scotchpad преди нанасяне на втора ръка.

5. Втора ръка прибл. 35 мл/м2 с безцветно масло с твърда вакса.

6. Съхнене прибл. 8 - 10 часа; вж. т. 3.

ИНСТРУМЕНТИПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Масло с твърда вакса с натурален ефект 
е подходящо за защита и почти незабележим 
финиш на светла дървесина за вътрешна 
употреба като подове и мебели.

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 2 дни, 2 ръце

(1-ва Polyx®-Oil Effect Натурално, 2ра безцветно масло с твърда 
вакса)

1. Първа ръка върху необработена, шлайфана дървесина прибл. 
30 мл/м2.

2. Корекции могат да бъдат правени на мокро до 30 мин след 
полагането.

3. Съхнене около 24 часа (нормални климатични условия, 
23 оС/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или 
по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. 
Осигурете добро проветрение.

4. При желание можете да изгладите с фина шкурка (P400) или 
със Scotchpad преди нанасяне на втора ръка.

5. Втора ръка прибл. 35 мл/м2 с безцветно масло с твърда вакса.

6. Съхнене прибл. 8 - 10 часа; вж. т. 3.

ПРЕДИМСТВА

 > Светлите дървесини остават светли
 > Невидима защита, без постоянен "мокър 

ефект"
 > За дърво и мокропорьозни повърхности
 > Подходящ за детски играчки
 > Устойчиво на кафе, вино, кола

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,75 103  00  069 4

 2,50 103  00  073 2

3041  натурално

МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА  
ЕФЕКТ

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,375 103  00  161 4

 0,75 103  00  162 4

 2,50 103  00  163 2

 10,00 103  00  164 1

 25,00 103  00  165 1

 0,375 103  00  023 4

 0,75 103  00  001 4

 2,50 103  00  002 2

 10,00 103  00  003 1

 25,00 103  00  004 1

 0,375 103  00  043 4

 0,75 103  00  045 4

 2,50 103  00  050 2

 10,00 103  00  055 1

 25,00 103  00  057 1

 0,375 111  00  118 4

 0,75 111  00  119 4

 2,50 111  00  120 2

 10,00 111  00  121 1

 25,00 111  00  108 1

 

3011  безцветен гланц

3032  безцветен сатен

3062  безцветен мат

3065  безцветен полу-мат

МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА  
ОРИГИНАЛ

Забележка:

Също така наличен със Solas сертификация за корабна индустрия 
или като противохлъзгащ вариант (R9/R11)

забележка: моля вижте препоръките за 
видовете дървесина на стр. 20

забележка: моля вижте препоръките за 
видовете дървесина на стр. 20



 

1СЛОЙ

24 m2 / 1 l

Rapid

 

1СЛОЙ
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Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладкo шлайфани повърхности. Други повърхности 
например структурирани или четковани увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните 
резултати могат да варират. Ето защо се препоръчва пробно полагане.

ПРЕДИМСТВА

 > Бързо съхнене
 > Много здраво и износоустойчиво
 > Подходящо за детски играчки
 > За дърво и мокропорьозни повърхности
 > Устойчиво на кафе, вино, кока кола
 > Възможни частични поправки

ИНСТРУМЕНТИПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Масло с твърда вакса Рапид е идеално за 
защита на всички видове настилки от дърво като 
дюшемета, масивни и инженерингови паркети, 
OSB, корк, както и мебели.

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 1 ден, 2 ръце

1. Първа ръка върху необработена, шлайфана дървесина прибл. 35 
мл/м2. 

2. Корекции могат да бъдат правени на мокро до 15 мин след 
полагането.

3. Съхнене около 4 - 5 часа (нормални климатични условия, 23 
оС/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока 
влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете 
добро проветрение.

4. При желание можете да изгладите с фина шкурка (P400) или със 
Scotchpad преди нанасяне на втора ръка.

5. Втора ръка прибл. 35 мл/м2.

6. Съхнене прибл. 4 - 5 часа; вж. т. 3.

При запитване налично и в баки от 25 l.

МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА 
РАПИД

забележка: моля вижте препоръките за 
видовете дървесина на стр. 20

забележка: моля вижте препоръките за 
видовете дървесина на стр. 20

24 m2 / 1 l

ПРЕДИМСТВА

 > Специално за обществени места
 > Много здраво и устойчиво на износване
 > Устойчиво на слюнка и пот, подходящо за 

детски играчки
 > Подходящ за дърво и микропореста 

повърхност
 > Устойчиво на кафе, вино и кока кола
 > Възможно е частичо реновиране

ИНСТРУМЕНТИПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Масло с твърда вакса противохлъзгащо 
е идеално за защита на всички видове дървени 
подове, при които се изисква повишена 
безопасност против подхлъзване, като дюшемета 
от масив, инженерингов паркет, OSB и коркови 
подове.

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 2 дни, 2 ръце

1. Първа ръка върху необработена дървесина прибл. 35 ml/m².

2. Грешки могат да бъдат коригирани на мокро до 30 мин. след 
първото полагане.

3. Време за съхнене прибл. 8 – 10 часа (нормални климатични 
условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температура и/
или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. 
Осигурете добро вентилиране.

4. Втора ръка прибл. 35 ml/m².

5. Време за съхнене прибл. 8 – 10 часа; виж т. 3.

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена 

 0,75 104  00  077 4

 2,50 104  00  078 2

 10,00 104  00  079 1

 0,75 104  00  095 4

 2,50 104  00  096 2

 10,00 104  00  097 1

 

3088  полу-мат R9

3089  сатен R11 екстра

МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА  
ПРОТИВ ПОДХЛЪЗВАНЕ /  
ЕКСТРА

Забележка: Osmo Масло с твърда вакса против подхлъзване не 
може да се обработва с еднодискова машина с бял пад.

Anti-Slip

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,75 103  00  093 4

 2,50 103  00  092 2

 10,00 103  00  091 1

 0,75 103  00  101 4

 2,50 103  00  098 2

 10,00 103  00  097 1

 0,75 151  00  512 4

 2,50 151  00  513 2

 10,00 151  00  518 1

 

3232  безцветен сатен

3262  безцветен мат

3240  бяло прозрачно



МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА  
ЕКСПРЕС

Цветен  
код

Кутия 
Литър

каталожен 
номер

брой/ 
пакет Цена

 0,75 103  00  132 4  

 2,50 103  00  134 2  

 10,00 103  00  136 1  

 25,00 103  00  138 1  

 0,75 103  00  282 4  

 2,50 103  00  284 2  

 10,00 103  00  286 1  

 25,00 103  00  288 1  

 

3332  безцветен сатен

3362  безцветен мат
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ЦВЯТ И ЗАЩИТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА

ИНСТРУМЕНТИПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Маслото с твърда вакса Експрес е подходящо 
за всички видове дървени подове, като паркет, 
дюшеме, ОСБ и корк, както и за мебели.

В комбинация с въвърдител 6632 е подходящ за 
безцвента обработка на дървесини, богати на 
екстракти като напр. Меранти, Венге, Мербау и 
т.н.

ПРЕДИМСТВА

 > много бързо съхнене
 > много здраво и издръжливо
 > полагане с или без втвърдител
 > устойчиво на слюнка и пот, подходящо за 

детски играчки
 > подходящо за дърво и мокропорьозни 

материали
 > устойчиво на кафе, вино и кока-кола
 > подходящо за дървесини, богати на екстракти, 

в комбинация с втвърдител 6632
 > Възможно е частичо реновиране

ВТВЪРДИТЕЛ ЗА МАСЛО С  
ТВЪРДА ВАКСА ЕКСПРЕС

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

   0,150 151  00  525 6

         

ПРЕДИМСТВА

 > Намалено време за съхнене
 > Идеално за работа на обществени обекти
 > Идеално за тропическа дървесина

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo втвърдител за Масло с твърда вакса 
Експрес се използва като добавка за ускоряване 
на съхненето.

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 1 ден, 2 слоя

1. Отворете втвърдителя и изсипете съдържанието към маслото 
с твърда вакса Експрес. Изпразнете напълно. Разбъркайте 
добре! 

2. Обработката се извършва както при масло с твърда вакса 
Експрес. 

3. Време за съхнене прибл. 1 – 2 часа (нормални климатични 
условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/
или по-висока влажност може да удължат времето за съхнене. 
Осигурете добра вентилация.(1ва и 2ра ръка) 

Забележка: Времето за работа със сместта е намалено до 90 
минути след изсипване на втвърдителя. Моля не смесвайте повече 
материал, отколкото ще можете да използвате в рамките на 60 
минути. Ако не използвате цялата опаковка масло с твърда вакса 
Експрес, добавете 6% втвърдител в отделна кутия. 

 

6632  безцветен

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 1 ден, 2 слоя

1. Първа ръка върху необработена дървесина прибл. 35 ml/m².

2. Грешки могат да бъдат коригирани на мокро до 10 мин. след 
първото полагане.

3. Време за съхнене прибл. 2 - 3 часа (нормални климатични 
условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температура и/
или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. 
Осигурете добро вентилиране.

4. Втора ръка прибл. 35 ml/m².

5. Време за съхнене прибл. 2 - 3 часа; виж т. 3.

Забележка: може да се използва втвърдител за Масло с твърда 
вакса Експрес 6632 за ускоряване времето на съхнене.

ИНСТРУМЕНТИ



 

1СЛОЙ
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Масло с твърда вакса 2К без примеси 
е идеално за защита на всички видове 
дървени подове, като дюшемета, масивни и 
инженерингови паркети, OSB и коркови подове. 
Особено подходящо е за богата на екстракти 
дървесина - екзотични видове.

РЪЧНА ОБРАБОТКА

1. Osmo 2-компонентно масло с твърда вакса не е готово 
за употреба. Непосредствено преди полагане трябва да 
добавите втвърдителя. Уверете се, че цялото съдържание 
на втвърдителя е изсипано в кутията с масло и че двата 
компонента са напълно смесени. Да не се разрежда. 
Внимание: в рамките на 4 – 6 часа след добавянето на 
втвърдителя сместта не може да се използва.

2. Нанесете равномерен тънък слой с двойна шпакла върху 
нетретирана дървесина. 

3. Изчакайте около 30 – 60 минути докато напълно проникне в 
дървесината. 

4. Втрийте с еднодискова машина със зелен пад. 

5. След това директно положете втория слой (мокро към мокро), 
оставете да проникне и отново обработете с машината. 

6. Впоследствие изравнете повърхността с еднодискова машина 
с бял пад. Ако машината оставя следи по пода, обърнете пада 
или сложете нов. 

7. Оставете да изсъхне около 4 часа. Окончателна твърдост се 
постига след около 24 часа. 

ИНСТРУМЕНТИ

40–50 m2 / 1 l

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 1,00 139  00  054 1

       

МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА 
2-КОМПОНЕНТНО

 

6125  безцветен сатен

Pure

ПРЕДИМСТВА:

 > Бързосъхнещо
 > Специално за тропически дървсини 

(Тик,Жатоба, Опушен дъб)
 > Много здраво и устойчиво на износване
 > Устойчиво на слюнка и пот, подходящо за 

детски играчки
 > Устойчиво на кафе, вино и кока кола
 > Възможно частично реновиране

 

1СЛОЙ

24 m2 / 1 l

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,75 102  00  001 4

 2,50 102  00  002 2

 25,00 102  00  003 1

 

1101  безцветен

БЕЗЦВЕТНА ВАКСА КЛАРВАКС

ИНСТРУМЕНТИ

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. Първи слой върху необработена, шлайфана дървесина прибл. 
35 ml/m².

2. Да се остави да изсъхне около 30 минути. Излишъкът да се 
отстрани, а недостатъчно напоените участъци да се намажат 
повторно.

3. Време за съхнене прибл. 12 часа (при нормални климатични 
условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/
или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. 
Да се осигури добро вентилиране.

4. Втори слой прибл. 35 ml/m² .

5. Да се остави да изсъхне около 30 минути. Излишъкът да се 
отстрани.

6. Време за съхнене прибл. 12 часа, вж. т. 3

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Кларвакса прозрачен финиш е подходяща за 
защита на дървесината за вътрешна употреба: 
стени и облицовки, подове, мебели и детски 
играчки. Поради своите водоотблъскващи 
свойства е особено подходящ и за дървесина 
във влажни помещения (кухни, бани, закрити 
басейни и др.). Продуктът е особено подходящ за 
безцветно третиране на екзотични дървесини като 
Meranti, Wengé, Merbau и др.

ПРЕДИМСТВА

 > Подходящо за богата на екстракти твърда 
дървесина като мербау, венге, жатоба и др.

 > Попива особено добре в дълбочина
 > Защитава от абразия, замърсяване и влага
 > Възможно е частичо реновиране 
 > Подходящо за дърво и микроперести 

повърхности

Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладкo шлайфани повърхности. Други повърхности 
например структурирани или четковани увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните 
резултати могат да варират. Ето защо се препоръчва пробно полагане.
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1СЛОЙ

30 m2 / 1 l

30 m2 / 1 l
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Масло с твърда вакса Ефект Сребро/Злато 
е оптимално за декоративно покритие на тъмни 
подове (опушен дъб, орех) или тъмно оцветении 
подове - дюшемета, паркети и тъмни мебелни 
повърхности.

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 2 -3 дни, 2 - 3 ръце

(1-ва Polyx®-Oil Effect Silver/Gold, 2ра безцветно масло с твърда 
вакса)

1. Първа ръка върху необработена, шлайфана дървесина 
прибл. 30 мл/м2. За по-светла дървесина и за постигане на 
очаквания ефект, първо нанесете Декорвакса Черен цвят и 
оставете да изсъхне за 24 часа.

2. Корекции могат да бъдат правени на мокро до 30 мин след 
полагането.

3. Съхнене около 24 часа (нормални климатични условия, 
23 оС/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или 
по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. 
Осигурете добро проветрение.

4. При желание можете да изгладите с фина шкурка (P400) или 
със Scotchpad преди нанасяне на втора ръка.

5. Втора ръка прибл. 35 мл/м2 с безцветно масло с твърда вакса.

6. Съхнене прибл. 8 - 10 часа; вж. т. 3.

ПРЕДИМСТВА

 > За тъмни дървесини
 > Вписва се в модерните интериорни дизайни
 > С истински метални пигменти
 > Устойчиво на пот и слюнка, подходящо за 

детски играчки
 > Устойчиво на кафе, вино, кола кола

ИНСТРУМЕНТИ

ПРЕДИМСТВА

 > Защитава и оцветява
 > Хармоничен изглед
 > Остава видима структурата на дървесината
 > Устойчиво на кафе, вино, кока кола
 > Устойчиво на пот и слюнка - подходящо за 

детски играчки

ИНСТРУМЕНТИПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Цветно масло с твърда вакса е идеално 
за защита и декоративно оцветяване на всички 
видове подове от масив, инженерингов паркет, 
OSB, корк и мебели.

Препоръчва се само за светли дървесини.

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 2 дни, 2 ръце

(1-ва цветно масло с твърда вакса, 2ра безцветно масло с твърда 
вакса)

1. Първа ръка върху необработена, шлайфана дървесина прибл. 
30 мл/м2. 

2. Корекции могат да бъдат правени на мокро до 30 мин след 
полагането.

3. Съхнене около 24 часа (нормални климатични условия, 
23 оС/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или 
по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. 
Осигурете добро проветрение.

4. При желание можете да изгладите с фина шкурка (P400) или 
със Scotchpad преди нанасяне на втора ръка.

5. Втора ръка прибл. 35 мл/м2 с безцветно масло с твърда вакса.

6. Съхнене прибл. 8 - 10 часа; вж. т. 3.

 
 
 

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,75 103  00  071 4

 2,50 103  00  072 2

 0,75 103  00  077 4

 2,50 103  00  078 2

 

3091  сребърно

3092  златно

МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА  
ЕФЕКТ СРЕБРО / ЗЛАТО

При запитване налично и в баки от 25 l.

МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА- 
ЦВЕТНО  

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,75 103  00  021 4

 2,50 103  00  022 2

 0,75 103  00  406 4

 2,50 103  00  408 2

 0,75 101  00  294 4

 2,50 101  00  300 2

 0,75 101  00  302 4

 2,50 101  00  303 2

 0,75 101  00  305 4

 2,50 101  00  306 2

 0,75 101  00  311 4

 2,50 101  00  312 2

 0,75 101  00  317 4

 2,50 101  00  318 2

 

3040  бяло

3067  светло сиво

3071  мед

3072  кехлибар

3073  тера

3074  графит

3075  черно

Върху бяла грундирана основа се препоръчва финиш с Osmo 
цветно масло с твърда вакса бяло (3040).

ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА
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Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладкo шлайфани повърхности. Други повърхности 
например структурирани или четковани увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните 
резултати могат да варират. Ето защо се препоръчва пробно полагане.

 

1СЛОЙ

 

1СЛОЙ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Втвърдител за байц масло служи като добавка 
към Байц Масло с цел ускоряване на съхненето.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Байц Масло е идеално за оцветяване на 
всички дървени подове като дюшеме и паркет 
от масив, инженерингов паркет, OSB и коркови 
подове, както и за стълби и мебели.

ПРЕДИМСТВА

 > Намалено време за съхнене
 > За места с голям трафик
 > Идеално за обществени места

ПРЕДИМСТВА

 > Атрактивни цветове, прозрачни и 
интензивни

 > Може да се нанася с шпакла, 
четка или валяк

 > Лесно за полагане
 > На базата на натурални масла

ИНСТРУМЕНТИ

ИНСТРУМЕНТИ

24–48 m2 / 1 l

24–48 m2 / 1 l

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 1 ден, 1 - 3 слоя

1. Отворете втвърдителя и изсипете съдържанието в кутията с 
масло. Изпразнете напълно. Разбъркайте добре. 

2. Обработката да бъде извършена съгласно тази на байц маслото. 

3. Време за съхнене прибл. 4 – 5 часа (нормални климатични 
условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/
или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. 
Осигурете добра вентилация. (1-ва и 2-ра ръка) 

4. Финален слой с безцветно масло с твърда вакса. 

5. Забележка: Времето за работа при добавяне на втвърдител се 
намалява до 60 минути. Не приготвяйте по-голямо количество, 
ако не можете да го изполвате за около 45 мин. Ако не 
изполвате цялата кутия байц масло, добавете 6% втвърдител - 
смесени в отделна кутия! 

БАЙЦ МАСЛО

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 1,00 151  00  807 4

 2,50 151  00  809 2  

 1,00 151  00  812 4

 2,50 151  00  814 2  

 1,00 151  00  817 4  

 2,50 151  00  819 2  

 1,00 151  00  822 4

 2,50 151  00  824 2  

 1,00 151  00  842 4

 2,50 151  00  844 2

 1,00 151  00  847 4

 2,50 151  00  849 2

 1,00 151  00  837 4

 2,50 151  00  839 2

 1,00 151  00  827 4

 2,50 151  00  829 2

 1,00 151  00  832 4

 2,50 151  00  834 2

 1,00 151  00  802 4

 2,50 151  00  804 2

 

3501  бял

3512  сребърно сиво

3514  графит

3516  жатоба

3518  светло сиво

3519  натурално

3541  хавана

3543  коняк

3564  табак

3590  черно

ВТВЪРДИТЕЛ ЗА БАЙЦ МАСЛО

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

   0,06 151  00  528 6

 

6631  безцветен

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 2 - 3 дни, 2 - 3 ръце

(1-ва/2-ра ръка байц масло, 2-ра/3-та ръка масло с твърда вакса)

Прозрачно оцветяване:

1. Положете много тънко върху чиста, суха повърхност по 
дължина на жилите на дървото с Osmo четка за под, Osmo 
микрофибърен валяк или Osmo шпакла. 

2. Следи от четката могат да се премахнат в рамките на 30 минути 
след полагане. 

3. Втрийте евентуално с бял пад. 

4. Време за съхнене прибл. 12 часа (нормални климатични 
условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температура и/
или по-висока влажност може да удължи времете за съхнене. 
Осигурете добро вентилиране. 

Интензивно оцветяване:

5. Положете 1-ва ръка както е описано по-горе 1-4.

6. Положете втора ръка, също много тънко съгласно т. 1. 

7. Втрийте равномерно с бял пад. 

8. Време за съхнене прибл.12 часа.

9. След изсъхване положете краен слой прозрачно безцветно 
масло с твърда вакса и оставете да изсъхне. 

Забележка: За по-малки повърхности байц маслото може да се 
полага с кърпа (без мъх).
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ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА

ВИД ДЪРВЕСИНА МАСЛО С 
ТВЪРДА 
ВАКСА 

ОРИГИНАЛ

МАСЛО С 
ТВЪРДА 

ВАКСА РАПИД

КЛАРВАКСА 
ПРОЗРАЧЕН 

ФИНИШ

МАСЛО С 
ТВЪРДА 
ВАКСА 

ЦВЕТНО

МАСЛО 
ЕФЕКТ 

НАТУРАЛНО

МАСЛО 
ЕФЕКТ ЗЛАТО-

СРЕБРО 
ДЕКОРВАКСА 

МАСЛО 
ПРОФЕСИО- 

НАЛНО 
ЦВЕТНО

БАЙЦ МАСЛО

Клен + + o + + – o + o

Афромозия – – + – – – – – –

Акация + 1) + 1) o + 1) – o + 1) – +

Бамбук + 1) + 1) o – + 1) – – – –

Бреза + + o + + – + + +

Круша + + o + o – + o +

Бук + + o + + – o + +

Doussie / Afzelia – – + – – – – – –

Дъб + + o + + o + + +

Дъб опушен + 1) + 1) o + 1) – + 1) + 1) – +

Елша + + o + + – + + +

Ясен + + o + + o + + +

Евкалипт + 1) + 1) o + 1) – – o o o

Смърч / Ела + + o + + – + + +

Ипе – – + – – – – – –

Jarrah, Австралия + + o + – + + o +

Jatoba – – + – – – – – –

Kambala / Iroko – – + – – – – – –

Kempas + 1) + 1) o + 1) – + 1) o o o

Бор + + o + + – + + +

Череша + 1) + 1) o + 1) – – – – –

Корк + 1) + 1) o + 1) + 1) – + 1) + 1) +

Лиственица + + o + + – + + +

Махагон – – + – – – – – –

Merbau + 1) + 1) + 1) + 1) – – o – o

Орех, американски + 1) + 1) o + 1) – – o o o

Орех, бразилски – – + – – – – – –

Маслина + 1) + 1) + + 1) – – – – –

OSB, шлайфано + 1) + 1) o + 1) + 1) – + 1) + 1) +

Палисандър – – + – – – – – –

Севрноамерикански бор + + o + + – + + 1) +

Robinia/Locust/Бяла акация + + o + + o + + +

Тик + 1) + 1) o + 1) – o + 1) + 1) +

Тигрово дърво + 1) + 1) o – – – – – –

Бряст + + o + – – + + +

Орех + 1) + 1) o + 1) – – o o +

Венге – – + – – – – –

OSMO ПРЕПОРЪЧВА
Препоръки за видове дървесина

+ препоръчани

+1) тънко полагане

o възможно

– не се препоръчва



 

1СЛОЙ
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Масло с твърда вакса за пръскане 
е идеално за всички видове дървесина за 
вътрешно приложение, където се изисква 
устойчивост на натоварване, постоянна и лесна 
поддръжка: например стълби, мебели, маси, 
кухненски плотове, играчки, паркет, подове 
и др. Особено подходяща е за употреба във 
влажни помещения като бани и кухни.

ПРЕДИМСТВА:

 > Изключително здрав и устойчив на износване 
финиш

 > Полагане с пистолет / airmix / airless / HVLP
 > Лесно полагане
 > Бързо съхнене
 > Подходяща също за влажни помещения
 > Устойчива на кафе, вино, кока кола

ИНСТРУМЕНТИ

Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладкo шлайфани повърхности. Други повърхности 
например структурирани или четковани увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните 
резултати могат да варират. Ето защо се препоръчва пробно полагане.

24 m2 / 1 l

ВАКСИ ЗА ПРЪСКАНЕ

ПРОФЕСИО- 
НАЛЕН СЪВЕТ

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 2,50 151  01  000 2

 10,00 151  01  004 1

 2,50 151  01  015 2

 10,00 151  01  019 1

 2,50 151  01  010 2

 10,00 151  01  014 1

 2,50 151  00  900 2

 10,00 151  00  904 1

 2,50 151  00  905 2

 10,00 151  00  909 1

 2,50 101  00  521 2

 10,00 101  00  522 1

 

3009  полу мат R9

3012  бяло плътно

3066  бяло прозрачно

3084  безцветен мат

3085  безцветен сатен

3086  безцветен гланц

ПАРАМЕТРИ

Пистолет: 
Налягане прибл. 3,0 - 3,5; дюза прибл. 1,3 - 2,0 мм

Airless/Airmix:  
Налягане 80 – 120 bar 
Airmix control въздух прибл. 1 – 2.5 bar 
Дюза:: 0.28 – 0.33 mm

В зависимост от начина на работа/оборудване настройките трябва 
да бъдат коригирани индивидуално, съобразявайки се с типа и 
големината на обработваните елементи. 

HVLP пистолет:  
Поради многообразието на пистолетите, цитираните параметри не 
са приложими. 

ВРЕМЕНА ЗА СЪХНЕНЕ

На пипане: 
Време за съхнене около 2 - 3 часа при нормални условия (23 
°C/50 % отн. влажност); 1 час при 50 °C в камера с циркулиращ 
въздух.

Готовност за шлайф: 
Време за съхнене прибл. 6 – 8 часа при нормални условия 
(23 °C/50 % отн. влажност); 2 – 3 часа при 50 °C в камера с 
циркулиращ въздух.

Готовност за опаковане: 
Време за съхнене прибл.12 - 16 часа при нормални условия 
(23 °C/50 % отн. влажност); 6 – 8 часа при 50 °C в камера с 
циркулиращ въздух.

Принципно трябва да се осигури добра вентилация. По-ниски 
температури и/или по-висока влажност могат да удължат 
времето за съхнене.

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Готова повърхност за 1 ден, 2 ръце

1. Първа ръка: полагане с пистолет/airless/airmix или HVLP (Може 
да се положи и с четка или тампон). Наред с други фактори, в 
зависимост и от типа дървесина, разходът е прибл. 35-40 гр/м2.

2. Осигурете добра вентилация докато изсъхва.

3. Междинен шлайф: най-малко P220

4. Втора ръка: полагане с пистолет/airless/airmix или HVLP. 
Разходът е в зависимост от типа дървесина и повърхността, 
прибл. 35 - 40 гр/м2.

5. Осигурете добра вентилация докато изсъхва.

Забележка: Желаният ефект против подхлъзване клас R9 се 
постига само при полагане на 2 слоя. 3009 не трябва да се 
обработва с падове.

ОЦВЕТЯВАНЕ НА СПРЕЙ ВАКСА

Байц маслата могат да се използват за оцветяване на спрей 
ваксата. За целта може да се използват два начина:

1. Директно полагане с четка и втриване с бял пад
2. Спрей ваксата може да се оцвети с до 30% байц масло
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1СЛОЙ

24 m2 / 1 l

При запитване налично и в баки от 25 l.

ДЕКÒР ВАКСА 
ТРАНСПАРЕНТНИ ЦВЕТОВЕ

ИНСТРУМЕНТИПРЕДИМСТВА

 > Лесно полагане
 > Подходяща за дърво и микропорьозна 

повърхност
 > Устойчива на изтриване и домашна химия, 

отблъскваща мръсотията
 > Устойчива на слюнка, пот, подходяща за 

детски играчки

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Декòр вакса е подходяща за защита 
и декорация на всички вътрешни дървени 
повърхности: ламперии, дървени первази и 
греди, както и врати. Тя е подходяща също за 
слепени дървени плоскости, шперплат и МДФ. 
Идеална е за оцветяване на дървени подове и за 
реновиране с по-тъмен нюанс.

Особено се препоръчва за мебели и детски 
играчки.

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Готова повърхност за 1 - 2 дни, 1 - 2 слоя

1. Първи слой върху сурова шлайфана дървесина прибл. 35 ml/m².

2. Грешки при мокро покритие могат да се коригират в рамките на 
30 минути след първото полагане.

3. Време за съхнене прибл. 12 часа (нормални климатични 
условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски темтаратури и/
или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. 
Осигурете добра вентилация.

Леко оцветен прозрачен ефект: в рамките на 20 минути след 
полагането, изтрийте с кърпа или бял пад по дължина на дървесните 
нишки.

Интензивен цвят: Ако е необходим по-наситен цвят, повторете 
процеса. (полагайте макс. 2 слоя). Използвайте само интензивни 
тонове.

При оцветяване на паркет: време за съхнене прибл. 24 часа (вместо 
12 часа вж т.3). Втори слой прибл. 35 ml/m² с безцветно масло с 
твърда вакса. Време за съхнене прибл. 8 – 10 часа, вж т. 3.

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,125 101  00  091 6

 0,375 101  00  001 4

 0,75 101  00  002 4

 2,50 101  00  003 2

 0,125 101  00  811 6

 0,375 101  00  812 4

 0,75 101  00  814 4

 2,50 101  00  816 2

 0,125 101  00  801 6

 0,375 101  00  802 4

 0,75 101  00  805 4

 2,50 101  00  807 2

 0,125 101  00  092 6

 0,375 101  00  004 4

 0,75 101  00  005 4

 2,50 101  00  006 2

 0,125 101  00  330 6

 0,375 101  00  332 4

 0,75 101  00  336 4

 2,50 101  00  338 2

 0,125 101  00  341 6

 0,375 101  00  342 4

 0,75 101  00  344 4

 2,50 101  00  444 2

 0,125 101  00  093 6

 0,375 101  00  013 4

 0,75 101  00  014 4

 2,50 101  00  015 2

 0,125 101  00  094 6

 0,375 101  00  075 4

 0,75 101  00  076 4

 2,50 101  00  077 2

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,125 101  00  095 6

 0,375 101  00  078 4

 0,75 101  00  079 4

 2,50 101  00  080 2

 0,125 101  00  096 6

 0,375 101  00  084 4

 0,75 101  00  085 4

 2,50 101  00  086 2

 0,125 101  00  270 6

 0,375 101  00  271 4

 0,75 101  00  272 4

 2,50 101  00  273 2

 0,125 101  00  098 6

 0,375 101  00  022 4

 0,75 101  00  023 4

 2,50 101  00  024 2

 0,125 101  00  099 6

 0,375 101  00  031 4

 0,75 101  00  032 4

 2,50 101  00  033 2

 0,125 101  00  100 6

 0,375 101  00  081 4

 0,75 101  00  082 4

 2,50 101  00  083 2

 0,125 101  00  263 6

 0,375 101  00  261 4

 0,75 101  00  262 4

 2,50 101  00  291 2

 

3101  безцветна

3102  бук леко пропарен

3103  светъл дъб

3111  бяло

3118  сиво гранит

3119  сиво коприна

3123  бор

3136  бреза

 

3137  череша

3138  махагон

3143  коняк

3161  абанос

3164  дъб

3166  орех

3168  античен дъб

Върху бяла грундирана основа се препоръчва финиш с Osmo цветно 
масло с твърда вакса бяло (3040).

ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА
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1СЛОЙ

24 m2 / 1 l

ДЕКОРВАКСА,  
ИНТЕНЗИВНИ ЦВЕТОВЕ

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Ceny 

 0,125 101  00  828 6

 0,375 101  00  830 4

 0,125 101  00  822 6

 0,375 101  00  824 4

 0,125 101  00  834 6

 0,375 101  00  836 4

 0,125 101  00  840 6

 0,375 101  00  842 4

 0,125 101  00  846 6

 0,375 101  00  848 4

 0,750 101  00  850 4

 0,125 101  00  451 6

 0,375 101  00  452 4

 0,75 101  00  453 4

 2,50 101  00  454 2

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена 

 0,125 101  00  375 6

 0,375 101  00  390 4

 0,75 101  00  405 4

 2,50 101  00  420 2

 0,125 101  00  370 6

 0,375 101  00  385 4

 0,75 101  00  400 4

 2,50 101  00  415 2

 0,125 101  00  379 6

 0,375 101  00  394 4

 0,75 101  00  409 4

 2,50 101  00  424 2

 0,125 101  00  456 6

 0,375 101  00  457 4

 0,75 101  00  458 4

 2,50 101  00  459 2

 

3104  червен RAL 3000 
огнено червен

3105  жълт RAL 1021 
сигнално жълто

3125  син RAL 5010 ярко 
синьо

3131  зелен RAL 6029 
меново зелено

3132  сиво бежово RAL 1019

3169  черно

 

3172  коприна

3181  каменно

3186  бял мат

3188  снежно бял

 

1СЛОЙ

ПРЕДИМСТВА

 > Безопасно за храните
 > Устойчивост на домакински химикали и 

петна
 > Водоотблъскващо и износоустойчиво
 > Устойчиво на слюнка и пот, подходящо за 

детски играчки
 > Безопасно за хора, растения, животни 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Топ Ойл е идеално за защита на 
мебелни повърности и работни плотове 
от масив или съчленен дървен материал 
(например кухнески плотове, бюра, рафтове 
и др.) за вътрешна употреба. Също така е 
подходящо за корк и OSB.

ИНСТРУМЕНТИ

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. Първи слой върху шлайфане необработено дърво прибл.  
35 мл/м2.

2. Най-добре се полага с кърпа без власинки. Грешки могат да 
се поправят до 15 мин след първо полагане

3. Време за съхнене 8 - 10 ч. (нормални климатични условия, 
23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/или 
по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. 
Осигурете добра вентилация.

4. Втори слой прибл. 35 ml/m². 

5. Време за съхнене прибл. 8-10 часа; вж т.3.

24 m2 / 1 l

ТОП ОИЛ

Farbton 
Nummer

Gebinde 
Литър

Artikel 
Nummer VPE Цена

 0,5 103  00  049 6  

 0,5 139  00  050 6

 0,5 139  00  072 6

 0,5 103  00  061 6

 

3028  безцветен сатен

3058 безцветен мат

3061  акация

3068  натурално

Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладкo шлайфани повърхности. Други повърхности 
например структурирани или четковани увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните 
резултати могат да варират. Ето защо се препоръчва пробно полагане.



 

1СЛОЙ

24

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 1 ден, 1 слой (не е самостоятелен 
финиш)

1. Положете върху необработена дървесина прибл.120 мл/м2

2. Време за съхнене около 24 часа при полагане с четка или 36 
часа при потапяне (нормални климатични условия 23 оС/50% 
отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока 
влажност могат да удължат времето за съхнене.

3. Трябва да се положи финишен слой в рамките до 1 седмица.

ПРЕДИМСТВА

 > за вътрешно и външно приложение
 > силно водоотблъскващ и без органични 

биоциди
 > лесен за полагане
 > за дърво и микропорьозни повърхности
 > устойчив на пот и слюнка, подходящ за детски 

играчки

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Протектор за дърво е подходящ за всички 
видове дървесина за вътрешна употреба, 
например подове от иглолистна дървесина, 
дограма на прозорци, дървесина в бани и др.

Подходящ е и за външна употреба, където 
е желателно абсолютно екологично 
импрегниране, без биоциди, например детски 
съоръжения за игра и пясъчници.

ИНСТРУМЕНТИ

8,4 m2 / 1 l

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

   0,75 123  00  001 4

 2,50 123  00  002 2

 

4006  безцветен

ПРОТЕКТОР ЗА ДЪРВО

 

1СЛОЙ

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 1 ден, 1 ръка

1. Положете тънко с двойна шпакла или ОСМО микрофибърен 
валяк

2. Втрийте с еднодискова машина с бял пад (с изкл. на 3098). 
Премахнете излишъка.

3. Осигурете добра вентилация докато изсъхне.

Маслото за поддръжка може да се полага с кърпа на по-малки 
площи.

ПРЕДИМСТВА

 > Идеално за обществени места
 > Редовно почистване без циклене
 > Бързосъхнещо
 > Подходящо за гамата за поддръжка на 

ОСМО

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Масло за поддръжка е идеално за 
поддръжка на всички видове дървени подове, 
покрити с Масло с твърда вакса: дюшемета, 
масивни и инженерингови паркети, OSB и 
коркови подове, както и стълби и мебели. 
Особено подходящо е за обществени обекти 
(например ресторанти, музеи и др. силно 
натоварени подове).

ИНСТРУМЕНТИ

40 – 60 m2 / 1 l

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 1,00 151  01  040 4

 2,50 151  01  041 2  

 10,00 151  01  042 1

 1,00 151  01  045 4  

 2,50 151  01  046 2  

 10,00 151  01  047 1  

 1,00 151  01  060 4  

 2,50 151  01  061 2  

 10,00 151  01  062 1  

 1,00 151  01  043 4  

 2,50 151  01  044 2  

 10,00 103  00  420 1  

 

3079  безцветен мат

3081  безцветен сатен

3098  полу мат против 
подхлъзване R9

3440  бяло прозрачно

МАСЛО ЗА ПОДДРЪЖКА

ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА



 

1СЛОЙ

 

1СЛОЙ
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РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 1 ден, 2 слоя

1. Първи слой върху необаботена шлайфана дървесина около 
62 мл/м2

2. Време за съхнене прибл. 3-4 часа (нормални климатични 
условия 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури 
и по-висока влажност удължават времето за съхнене. 
Осигурете добра вентилация

3. При желание изсъхналата повърхност може да се заглади с 
фина шкурка (P400) или Скочпад преди втора ръка.

4. Втори слой около 62 мл/м2

5. Време за съхнене 3-4 ч.; вж т.2

ПРЕДИМСТВА

 > УВ защита за интериора
 > Дървото запазва натуралния, светъл цвят за 

дълго, без пожълтяване
 > Устойчиво на слюнка и пот, подходящо за 

детски играчки

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

УВ защитна вакса е подходяща като 
самостоятелен финиш за дървени облицовки 
на стени и тавани, както и за шкафове и врати 
за вътрешна употреба. Подходяща е и за 
обновяване или обработка на кантове, дупчици 
от винтове, допълнителни лайсни и др. при 
елементи, завършени с индустриалния UV 
финиш. Подходяща е за всички европейски 
несмолисти видове дървесина.

ИНСТРУМЕНТИ

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 1 ден, 2 ръце

1. Първа ръка върху необработена, шлайфана дървесина прибл. 
62 ml/m².

2. Съхнене около 3 - 4 часа (нормални климатични условия, 
23оС/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или 
по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. 
Осигурете добро проветрение.

3. При желание можете да изгладите изсъхналият слой с фина 
шкурка (P400) или със Scotchpad преди нанасяне на втора 
ръка.

4. Втора ръка прибл. 62 ml/m² .

5. Съхнене прибл. 3 - 4 часа; вж. т. 2.

ПРЕДИМСТВА:

 > Няма нужда нито от грундиране, нито от 
междинно шлайфане

 > Лесно за полагане
 > Лесни довършителни работи на високо: не капе
 > Без мирис, безвреден за дома

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Интериорната вакса е подходяща за защита 
и декоративен финиш на дървесина за 
вътрешна употреба: стени, тавани, первази, 
лайсни, греди, както и мебели, врати, детски 
играчки. Подходящо е като реновиращ финиш 
на дървесина, обработена фабрично с Osmo 
„Интериорна вакса бяла прозрачна“ (7393) или 
"Плътно бяло" (7394) и за реновиране на стари 
дървени тавани.

ИНСТРУМЕНТИ

16 m2 / 1 l

16 m2 / 1 l

ИНТЕРИОРНА ВАКСА

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,75 132  00  051 4

 2,50 132  00  050 2

 0,75 132  00  135 4

 2,50 132  00  136 2

 

7200  безцветен сатен

7266  бял смърч прозрачно

УВ ЗАЩИТНА ВАКСА

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,75 131  00  226 4

 2,50 131  00  227 2

 0,75 131  00  230 4

 2,50 131  00  231 2

 

7393  бяло прозрачно

7394  бяло плътно

Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладкo шлайфани повърхности. Други повърхности 
например структурирани или четковани увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните 
резултати могат да варират. Ето защо се препоръчва пробно полагане.
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ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА

ПРЕДИМСТВА

 > За под и мебели
 > Почиства и регенерира едновременно
 > Снабдява дървесината с естествени твърди 

вакси, без да образува филм
 > Оптимално при използване на Opti-Set

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Течна вакса за почистване/- спрей е идеална за 
отстраняване на упорити петна, като мазнина 
или боя за обувки. Подходяща е за освежаване 
на всички повърхности, обработвани с масла с 
твърда вакса.

ИНСТРУМЕНТИ

 

1СЛОЙ

80-100 m2 / 1 l

ТЕЧНА ПОЧИСТВАЩА ВАКСА

КОМПЛЕКТ ЗА  
ПОДДРЪЖКА ПОДОВЕ

продукт каталожен номер
парче/ 
пакет Цена

Подов комплект за 
поддръжка 129  00  007 1

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

 > 1 л почистващ концентрат Wisch Fix
 > 0,4 л спрей течна вакса за почистване и поддържане
 > 3 кърпи и инструкции
 > Моля следвайте инструкциите за всеки продукт

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Комплектът за поддръжка на подове е идеален за почистване и 
поддръжка на подове, третирани с масло с твърда вакса.

ИНСТРУМЕНТИПРЕДИМСТВА

 > Един комплект за всички 
нужди - пълен набор за 
почистване и поддръжка

Ръчна обработка - спрей за почистване

1. Да се разклати преди употреба.

2. За поддръжка- флаконът да се държи възможно в изправено 
положение и върху почистената, суха повърхност се нанася тънък 
слой от разстояние около 30 см. Равномерно се втрива с кърпа.

3. При отстраняване на петна - замърсеното място се напръсква 
директно - за особено упорити петна да се използва обикновена 
или абразивна кърпа (Scotchpad).

4. Забършете разтворените замърсявания.

РЪЧНА ОБРАБОТКА

1. Сухо почистване с моп или прахосмукачка, предварително 
почистване с Wisch Fix (виж по-долу).

2. Изсипете около 2 чаени лъжици на м2 и разнесете върху площта 
с кърпа с активни фибри или еднодискова машина (с бял пад). 
Нанася се супер фин слой.

3. Съхнене: ок. 30-40 минути при добро проветрение.

4. При регулярно почистване е абсолютно необходимо подът да се 
подхранва с масло в рамките на една година, особено постоянно 
натоварените участъци. След почистване на местата с усилен 
трафик се нанася масло с твърда вакса и масло за поддръжка. 

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,50 139  00  031 6

 1,00 139  00  002 6

 10,00 139  00  013 1

 25,00 139  00  003 1

 0,50 139  00  067 6

 1,00 139  00  055 6

 0,40 139  00  041 6

 

3029  безцветна

3087  бяла

3029 безцветен спрей



 

1СЛОЙ

ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ

УПОТРЕБА

1. Премахнете грубите замърсявания

2. Напръскайте повърхността

3. Почистете с памучна кърпа без мъх и подсушете

ПРЕДИМСТВА

 > Силно ефективно почистване
 > Поддържа защитени повърхностите без да 

поврежда повърхността
 > Лесно за регулярно използване
 > Облажнява повърхността на дървото за да я 

поддържа свежа
 > Подходяща за домашна и търговска употреба
 > Подходяща за всички видове дървесина 
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РЪЧНА ОБРАБОТКА

1. Сухо почистване с моп за прах или прахосмукачка.

2. Концентрат: 1 капачка Wisch-Fix на 2 литра вода, при 
машинно приложение (напр.FloorXcenter) или при по-висока 
степен на замърсяване, дозировката може да се увеличи до 
съотношение 1:1.

3. Остатъчната влага да се избърше и веднага да се подсуши.

ПРЕДИМСТВА

 > Високоефективен почистващ и поддържащ 
концентрат с естествени съставки

 > За редовно почистване и поддръжка
 > Особено се препоръчва при подове, 

обработени с масло с твърда вакса
 > Действа като задържа маслото и не екстрахира 

алкалните части от дървесината

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Почистващ препарат е особено подходящ 
за почистване и поддръжка на подове, третирани 
с масла и вакса. Препоръчва се и за мебели, 
врати, облицовки на стени и тавани.

ИНСТРУМЕНТИ

ИНСТРУМЕНТИ

24 m2 / 1 l

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 1,00 151  01  050 6

 5,00 151  01  055 1

 

8019  безцветен

ИНТЕНЗИВЕН ПРЕПАРАТ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ

ИНСТРУМЕНТИПРЕДИМСТВА

 > Лесно полагане
 > Идеално за обществени места
 > Основно почистване вместо циклене
 > Може да използва вън и вътре

ПОЧИСТВАЩ СПРЕЙ

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

   0,50 129  00  084 6

 

8026  безцветен

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo почистващ спрей е специално 
предназначен за почистване и поддръжка на 
омаслени и ваксирани вътрешни повърхности. 
Особено се препоръчва за повърхности, 
третирани с ТОП ОЙЛ.

РЪЧНА ОБРАБОТКА

1. Разредете концентрата от 1 : 10 до 1 : 20 с вода.

2. Положете върху замърсената повърхност и избършете 
мръсотията с чиста вода. При машинно почистване 
препоръчваме еднодискова машина (напр. FloorXcenter) с четка, 
червен или зелен пад. 

3. Избършете с Osmo Микро моп кърпа или памучна кърпа без мъх. 

4. След изсъхване третирайте повърхността с масло за поддръжка 
или масло с твърда вакса. 

Никога не полагайте неразредено! Задължително направете 
предварителна проба за съвместимост. Последващо полагане 
на масло за поддръжка или масло с твърда вакса зависи от 
състоянието на повърхността след изсъхване.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Интензивен препарат за почистване е 
идеален като алтернатива на шлайфането на 
всички дървени повърхности, обработени с 
масла и вакси, напр. подове, мебели, както 
и за почистване на синтетични материали, 
неръждаема стомана и други водоустойчиви 
повърхности.

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 1,00 139  00  030 6  

 5,00 139  00  038 1

 10,00 139  00  062 1

 

8016  безцветно
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ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА
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Най-доброто 
покритие за 
дървото срещу 
климатичните 
условия е това, 
което специално 
е разработено 
само за дърво. 
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ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА

ПАРАВАНИ

ДЕКИНГ

ЕДНОСЛОЕН 
ЛАЗУР HS PLUS
(Стр. 37)

ВАКСА ЗА КРАИЩА 
(Стр. 33)

ДЕКИНГ МАСЛА
(Стр. 32)

ЗАЩИТНО 
ЛАЗУРНО МАСЛО
(Стр. 36)

ДЕКИНГ  
МАСЛО 
ПРОТИВОХЛЪЗГАЩО
(Стр. 33)

ЗАЩИТНО 
ЛАЗУРНО 
МАСЛО ЕФЕКТ
(Стр. 37)

ЗАЩИТНО 
ЛАЗУРНО МАСЛО
(Стр. 36)

УВ ЗАЩИТНО МАСЛО 
/ УВ ЗАЩИТНО 
МАСЛО ЕКСТРА 
(Стр. 35)

ДЕКИНГ МАСЛА
(Стр. 32)

ПРЕПАРАТ 
СРЕЩУ ЗЕЛЕНИ 
ОБРАЗУВАНИЯ
(Стр. 41)

ПОЧИСТВАЩ 
ПРЕПАРАТ ЗА 
ДЕКИНГ
(Стр. 40)

WPC & BPC 
ПРЕПАРАТ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ
(Стр. 40)

КЪНТРИ КОЛОР
(Стр. 38)

УВ ЗАЩИТНО 
МАСЛО - 
ЦВЕТНО(Стр. 35)

КРАФТ ГЕЛ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ 
(Стр. 41)



ПРОДУКТОВ УКАЗАТЕЛ

ПОЧИСТВАЩ 
СПРЕЙ 
(Стр. 41)

МАСЛО ЗА 
ГРАДИНСКИ 
МЕБЕЛИ - СПРЕЙ 
(Стр. 34)

КОМПЛЕКТ ЗА 
ПОДДРЪЖКА 
НА ГРАДИНСКИ 
МЕБЕЛИ 
(Стр. 34)
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ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ

ДЪРВЕНИ ФАСАДИ / ГРАДИНСКИ КЪЩИ

ЕДНОСЛОЕН 
ЛАЗУР HS PLUS
(Стр. 37)

КЪНТРИ КОЛОР
(Стр. 38)

ДЕКИНГ МАСЛА
(Стр. 32)

ЕДНОСЛОЕН 
ЛАЗУР HS PLUS
(Стр. 37)

ПЛЪТЕН БЯЛ 
ФИНИШ
(Стр. 39)

ИМПРЕГНАНТ WR 
(Стр. 40)

ВАКСА ЗА 
КРАИЩА 
(Стр. 33)

КЪНТРИ КОЛОР
(Стр. 38)

ЗАЩИТНО 
ЛАЗУРНО МАСЛО
(Стр. 36)

ЗАЩИТНО  
ЛАЗУРНО  
МАСЛО ЕФЕКТ
(Стр. 37)

УВ ЗАЩИТНО 
МАСЛО / УВ 
ЗАЩИТНО МАСЛО 
ЕКСТРА 
(Стр. 35)

УВ ЗАЩИТНО 
МАСЛО - 
ЦВЕТНО(Стр. 35)

КРАФТ ГЕЛ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ 
(Стр. 41)



 

1СЛОЙ
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ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА

МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕКИНГ И ДЪРВЕНИ ПОДОВЕ

ИНТЕНЗИВНО ПОЧИСТВАНЕ И ОСВЕЖАВАНЕ НА ПОСИВЯЛО 
ДЪРВО

Посивяло дърво: почистването и реновирането са необходими 
от време на време. Така настилката се подновява и се съхранява 
за по-дълго. За тази цел е възможно да закупите машина или 
да се доверите на професионалисти да извършат тази работа. 
През пролетта ще придадете един перфектен изглед на дървото, 
а през есента настилките могат да се почистят дълбочинно без 
никакъв проблем: както навън, така и вътре. 

След почистването дървесината може да бъде защитена с 
ОСМО финишите така, че оригиналният цвят на дървото да се 
запази по-дълго. 

За целта препоръчваме декинг масло или защитно лазурно 
масло. Като финален слой се препоръчва масло против 
подхлъзване.

ПРОФЕСИО- 
НАЛЕН СЪВЕТ

ПРЕДИМСТВА

 > Декинг маслата изглаждат повърхността и я 
правят водо- и прахо- отблъскваща

 > Лесни за обновяване, не се изисква шлайфане 
или грунд

 > Осмо Масло ТИК е прозрачно и следователно 
без УВ защита.

ИНСТРУМЕНТИ

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. Нанесете първи тънък слой върху необработена дървесина 
около 35 мл/м2. Забележка: Дървесини, богати на смоли и 
други съставки първо да се обезсмолят.

2. Грешки могат да се коригират в рамките на 30 мин. след 
първото нанасяне.

3. Съхнене около 12 часа (нормални климатични условия 
(23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/или 
по-висока влажност може да увеличи времето за съхнене. 
Осигурете добра вентилация.

4. Втори слой около 35 мл/м2. (При реновиране обикновено 1 
слой е достатъчен върху почистена повърхност)

5. Време за съхнене прибл. 12 часа - вж. т. 3

24 m2 / 1 l

МАСЛА ЗА ДЕКИНГ

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,75 115  00  018 4

 2,50 115  00  019 2

 0,75 115  00  012 4

 2,50 115  00  013 2  

 0,375 115  00  004 4  

 0,75 115  00  002 4

 2,50 115  00  005 2  

 0,75 115  00  020 4  

 2,50 115  00  021 2

 0,75 115  00  043 4

 2,50 115  00  045 2  

 0,75 115  00  081 4  

 2,50 115  00  082 2

 0,75 115  00  084 4

 2,50 115  00  085 2  

 0,75 115  00  063 4  

 2,50 115  00  062 2  

 0,75 115  00  141 4

 2,50 115  00  142 2  

 0,75 115  00  154 4  

 2,50 115  00  156 2

 

004  дугласка

006  бангкирай

007  тик

009  лиственица

010  термодървесина

013  гарапа

014  масарандуба

016  бангкирай тъмен

019  сиво

021  блатен дъб

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Декинг маслата Osmo защитават и поддържат 
декинги, градинска мебел, паравани от 
многобройни видове иглолистни и благородни 
дървесини. Такива са например вакуумно 
импрегниран бор, ела, дугласка, кедър или Bang-
kirai – подходящи са и за безцветна обработка 
на тик, евкалипт и други видове екзотична 
дървесина, както и за термо обработена 
дървесина.



 

1СЛОЙ

 

1СЛОЙ
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РЪЧНА ОБРАБОТКА

Готови повърхности за 2 дни, 2 слоя (не е самостоятелен финиш)

(1-ва ръка Декинг масло, 2-ра ръка Декинг масло против 
подхлъзванеl)

1. Първи пигментиран слой с Osmo Декинг масло върху 
необработена дървесина прибл. 35 ml/m².

2. Грешки при още влажното покритие могат да се поправят в 
рамките на 15 мин след полагането.

3. Време за съхнене прибл. 24 часа (при нормални климатични 
условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/
или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. 
Да се осигури добро вентилиране.

ПРЕДИМСТВА

 > създава нехлъзгаща се повърхност
 > удължава трайността на пигментираните 

финиши чрез допълнителна защита срещу 
атмосферните условия

 > повърхността е водоотблъскваща и устойчива 
на атмосферни влияния и УВ

 > със защитен слой

ПРЕДИМСТВА

 > Защитава краищата на декинга от напукване
 > Намалява разширението и свиването
 > Предотвратява протичането на 

ингридиентите
 > Без вода и силикон, лесно за полагане
 > Високоустойчиво на климатични условия
 > За около 250 бр. декинг елементи, 

обработени от двете страни

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Противохлъзгащото Osmo Декинг масло е 
особено подходящо за всички видове външни 
дървени настилки и стълби, изработени от 
бангкирай, масарандуба, гарапа, лиственица, 
дугласка или бор. Подходящо е за рифеловани, 
жлебовани и особено за гладки декинг 
повърхности.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Вакса за краища е особено подходяща 
за обработка на крайните срезове при декинг, 
фасади и др. елементи от твърда или мека 
дървесина като Bangkirai, Тик, Massaranduba, 
Garapa, Cumaru, Кедър, Термодървесина, както и 
иглолистна дървесина (бор, ела, дугласка и др.).

ИНСТРУМЕНТИ

ИНСТРУМЕНТИ

РЪЧНА ОБРАБОТКА

1. Първа ръка положете обилно, мокро към мокро, върху 
необработена дървесина, прибл. 150 мл/м2

2. Сухо след около 3-4 часа (нормални климатични условия 23 оС 
/ 50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока 
влажност могат да удължат времето за съхнене.

3. Втора ръка прибл. 50 мл/м2.

4. Сухо след около 12 ч. вж. т.2.

24 m2 / 1 l

5 m2 / 1 l

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,75 115  00  074 4

 2,50 115  00  073 2

 25,00 115  00  072 1

 

430  безцветно

ПРОТИВОХЛЪЗГАЩО  
МАСЛО ЗА ДЕКИНГ

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

0,375 103  00  151  4

 

5735  безцветно

ВАКСА ЗА КРАИЩА

Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладки шлайфани повърхности. Други повърхности 
например оребрени, грапави увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните резултати могат 
да варират. Ето защо винаги трябва да се извършва пробно полагане.

ПРОФЕСИО- 
НАЛЕН СЪВЕТ

ЗАЩИТЕН ФИЛМ ПРОТИВ МУХЪЛ И ПЛЕСЕН

За да се предпази дървото от обезцветяване, причинено от 
мухъл, плесен и др. микроорганизми, могат да се добавят 
биоцидни активни съставки. Да не се бърка с импрегниране, 
което предпазва дървото от вътрешни вредители. ОСМО 
прецизира биоцидните съставки, за да се елиминира вредния 
ефект върху хората. И все пак много потребители желаят 
финиши без защитен филм. Затова ОСМО предлага финиши 
без биоциди. 

4. Втори слой (финален топ слой) прибл. 35 ml/m² с Декинг масло 
против подхлъзване. (За реновиране обикновено 1 слой при чиста 
суха повърхност) 

5. Време за съхнене прибл. 12 часа, вж. т. 3

* Не може да се използва върху 007 Teak-Oil



 

1СЛОЙ

25 m2 / 1 l

КОМПЛЕКТ ЗА  
ПОДДРЪЖКА НА  
ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ

Produkt
Artikel 

Nummer VPE Цена

Комплект за поддръжка на 
градински мебели

139  00  125 1
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ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА

СПРЕЙ ЗА ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,40 103  00  060 6

 

008  безцветно

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. Разстояние за пръскане около 25 см. Впоследствие втрийте с 
четка.

2. Докато работите, защитете частите, които не трябва да бъдат 
обработвани. Избършете излишното количество.

3. Време за съхнене прибл. 12 часа (нормални климатични 
условия, 23 оС/50% отн. влажност). По-ниски температури и/
или по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. 
Осигурете добра вентилация докато съхне и изпръскайте втори 
път.

4. За реновиране 1 слой обикновено е достатъчен.

5. Почистете дюзите след ползване

ПРЕДИМСТВА

 > може да се приложи към по-трудно достъпни мебелни повърхности
 > Безцветно, водо и прахо отблъскващо масло
 > Подчертава естествената структура на дървото
 > Прониква дълбоко в структурата
 > Регулира влагата, предотвратява разширението и свиването

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Масло-спрей за поддръжка на градински мебели защитава, 
поддържа и разкрасява градинските мебели от тик и други видове 
твърда дървесина - в закрити пространства навън. Подходящ е и 
като безцветен финиш за градински мебели и за други повърхности 
с подобна употреба.

ИНСТРУМЕНТИ

ИНСТРУМЕНТИ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

 > гел препарат за почистване и освежаване на посивяло дърво 
- 0,5 л

 > тиково масло спрей - защита и обновяване на градински 
мебели и тераси (водо и прахо-отблъскващ ефект)

 > нетъкан абразив
 > твърда четка
 > инструкции за употреба

ПРЕДИМСТВА

 > пълен комплект за реновиране на посивели градински мебели
 > експертно почистване с твърда четка и полиращ абразив
 > Гелът почиства и освежава
 > подчертава естествената структура на дървото
 > тиковото масло защитава, поддържа и прониква дълбоко в 

структурата
 > регулира влагата и предотвратява свиването и разширяването

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 2 дни, 2 ръце

1. Премахнете грубите замърсявания с твърда четка

2. При повреди шлайфайте фино с абразива

3. Намокрете повърхностно с вода

4. Положете гела и втрийте с твърдата четка

5. Изплакнете с чиста вода и оставете да изсъхне (мин. 24 часа)

6. Напръскайте с тиковото масло 50-100 мл/м2 (в зависимост от 
повърхността и разпръскването)

7. Грешки в неизсъхналото покритие могат да се поправят в 
рамките на 15 мин.

8. Време за съхнене прибл. 12 часа (нормални климатични 
условия, 23 оС/50% отн. влажност). По-ниски температури и/
или по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. 
Осигурете добра вентилация.

9. Втора ръка прибл. 50-100 мл/м2

10. Време за съхнене прибл. 12 ч; вж т. 8

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Комплектът за поддръжка на градински мебели е подходящ за 
поддръжка на дървесината за външна употреба. Особено се 
препоръчва за градинска мебел и мебели за тераси.
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1СЛОЙ

Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладкo шлайфани повърхности. Други повърхности 
например структурирани или четковани увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните 
резултати могат да варират. Ето защо се препоръчва пробно полагане.

18 m2 / 1 l

ИНСТРУМЕНТИ

 

1СЛОЙ

18 m2 / 1 l

ИНСТРУМЕНТИ

УВ ЗАЩИТНО МАСЛО /  
УВ ЗАЩИТНО МАСЛО ЕКСТРА

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,75 116  00  021 4

 2,50 116  00  022 2

 0,75 116  00  026 4

 2,50 116  00  027 2

 

410  безцветно

420  безцветно,  
защитен филм

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

ОСМО УВ защитно масло е идеално за 
вертикални повърхности навън: врати, 
прозорци, капаци, навеси, фасади, балкони, 
паравани, перголи и летни къщи.

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 2 дни, с лоя

1. Първи слой върху нетретирана дървесина прибл. 55 мл/м2

2. Грешки могат да бъдат поправени до 15 мин след полагане на 
първа ръка

3. Време за съхнене 10 -12 ч (нормални климатични условия, 
23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и /или 
по-висока влажност може да удължи времето за съхнене. 
Осигурете добра вентилация.

4. Втори слой прибл. 55 мл/м2

5. Време за съхнене прибл. 12 ч; вж т.3.

ПРЕДИМСТВА

 > с или без "филм" защита (410 без; 420 - със)
 > Като топ слой при третирана с цвят 

дървесина, удължава съществено 
интервалите за реновиране

 > Като самостоятелен продукт забавя 
процесите на посивяване с фактор 12 УВ 
защита спрямо необработена дъресина

УВ ЗАЩИТНО МАСЛО - ЦВЕТНО

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. Първи слой върху нетретирана дървесина прибл. 55 мл/м2

2. Грешки могат да бъдат поправени до 15 мин след полагане на 
първа ръка

3. Време за съхнене 10 -12 ч (нормални климатични условия, 
23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и /или 
по-висока влажност може да удължи времето за съхнене. 
Осигурете добра вентилация.

4. Втори слой прибл. 55 мл/м2

5. Време за съхнене прибл. 12 ч; вж т.3.

ПРЕДИМСТВА

 > с "филм" защита
 > като топ слой на вече третирани с цвят 

дървесини, удължава съществено 
интервалите за реновиране

 > като самостоятелен продукт, забавя 
процесите на посивяване с фактор 12 УВ 
защита спрямо нетретирана дървесина

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

ОСМО УВ защитно масло - цветно е идеално за 
вертикални дървени повърхности навън: врати, 
прозорци, капаци, навеси, фасади, балкони, 
огради, перголи и летни къщи. Също така 
подходящо и за бамбук (напр. паравани).

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет цена 

 0,75 116  00  049 4

 2,50 116  00  057 2

 0,75 116  00  033 4

 2,50 116  00  034 2

 0,75 116  00  062 4

 2,50 116  00  063 2

 0,75 116  00  068 4

 2,50 116  00  069 2

 0,75 116  00  041 4

 2,50 116  00  042 2

 0,75 116  00  051 4

 2,50 116  00  052 2

 

424  Смърч, сатен, 
защитен филм

425  Дъб, сатен, защитен 
филм

426  Лиственица, сатен, 
защитен филм

427  Дугласка, сатен, 
защитен филм

428  Кедър, сатен, 
защитен филм

429  Натурално, сатен, 
защитен филм
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ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 1 ден, 2 ръце

1. Първа ръка на необработена дървесина прибл. 35 мл/м2

2. Корекции могат да се правят на мокро до 15 мин след 
полагането

3. Време за съхнене прибл. 4 - 6 часа (нормални климатични 
условия 23 оС/50% отн. влажност) По-ниски температури и/
или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. 
Осигурете добра вентилация

4. Втора ръка прибл. 35 мл/м2. (За реновиране обикновено 1 ръка 
е достатъчна върху почистена повърхност)

5. Време за съхнене около 12 часа (вж. т. 3)Ръчна обработка

* 701 Безцветен мат без UV защита

ПРЕДИМСТВА

 > Гунд и защитен цвят в едно
 > Водоотблъскващо,високоустойчиво на 

метереологичните условия и на УВ-лъчи
 > Микропорьозна и дишаща повърхност
 > Покритието защитава срещу плесен, мухъл и 

гъбички

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Защитно лазурно масло е подходящо 
за всички видове дървесина за външно 
приложение: врати, прозорци и капаци на 
прозорци (стабилни елементи), навеси, 
дървени фасади, балкони, декинги, огради, 
перголи, градинска мебел и градински къщи 
(пространствено нестабилни елементи).

ИНСТРУМЕНТИ

 

1СЛОЙ

26 m2 / 1 l

ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО МАСЛО

При запитване налично и в баки от 25 l.

Съвет:

Със заявка са на разположение 186 RAL и 1950 NCS цвята.

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,75 121  00  001 4

 2,50 121  00  002 2

 0,75 121  00  075 4

 2,50 121  00  085 2

 0,75 121  00  055 4

 2,50 121  00  056 2

 0,75 121  00  004 4

 2,50 121  00  005 2

 0,75 121  00  007 4

 2,50 121  00  008 2

 0,75 121  00  010 4

 2,50 121  00  011 2

 0,75 121  00  013 4

 2,50 121  00  014 2

 0,75 121  00  097 4

 2,50 121  00  096 2

 0,75 121  00  017 4

 2,50 121  00  018 2

 0,75 121  00  035 4

 2,50 121  00  036 2

 0,75 121  00  038 4

 2,50 121  00  039 2

 0,75 121  00  084 4

 2,50 121  00  086 2

 0,75 121  00  254 4

 2,50 121  00  256 2

 0,75 121  00  264 4

 2,50 121  00  266 2

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,75 121  00  023 4

 2,50 121  00  024 2

 0,75 121  00  026 4

 2,50 121  00  027 2

 0,75 121  00  150 4

 2,50 121  00  151 2

 0,75 121  00  274 4

 2,50 121  00  276 2

 0,75 121  00  284 4

 2,50 121  00  286 2

 

700  бор

701 безцветен мат*

702  лиственица

703  махагон

706  дъб

707  орех

708  тик

710  каменен бор

712  абанос

727  палисандър

728  червен кедър

729  ела зелено

731  бор Орегон

732  светъл дъб

 

900  бяло

903  базалтово сиво

905  патина

906  перлено сиво

907  сиво кварц

ОЧАРОВАТЕЛНА МАТОВА ПОВЪРХНОСТ

Ако маслото не се абсорбира еднакво, оцветяването ще 
изглежда неравномерно. За постигане на еднаква матова 
повърхност препоръчваме полагане на Защитно лазурно масло 
701 безцветно. Така гланцовите участъци ще бъдат матирани и 
уеднаквени с останалата част.

ПРОФЕСИО- 
НАЛЕН СЪВЕТ



 

1СЛОЙ

 

1СЛОЙ
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РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 1 ден, 2 ръце

1. Първа ръка на необработена дървесина дърво прибл. 35 мл/м2

2. Корекции могат да се правят на мокро до 15 мин след 
полагането

3. Време за съхнене прибл. 4 - 6 часа (нормални климатични 
условия 23 оС/50% отн. влажност) По-ниски температури и/
или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. 
Осигурете добра вентилация

4. Втора ръка прибл. 35 мл/м2. (За реновиране обикновено 1 
ръка е достатъчна върху почистена повърхност)

5. Време за съхнене около 12 часа (вж. т. 3)

ПРЕДИМСТВА

 > С истински метални частици
 > Гунд и защитен цвят в едно
 > Водоотблъскващо, вискоустойчиво на 

метереологичните условия и на УВ-лъчи
 > Микропорьозна и дишаща повърхност
 > Покритието защитава срещу плесен, мухъл и 

гъбички

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Защитно лазурно масло ЕФЕКТ е 
подходящо за всички видове дървесина за 
външно приложение: врати, прозорци и капаци 
на прозорци (стабилни елементи), навеси, 
дървени фасади, балкони, декинги, огради, 
перголи, градинска мебел и градински къщи 
(пространствено нестабилни елементи).

ИНСТРУМЕНТИ

Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладкo шлайфани повърхности. Други повърхности 
например структурирани или четковани увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните 
резултати могат да варират. Ето защо се препоръчва пробно полагане.

26 m2 / 1 l

ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО  
МАСЛО ЕФЕКТ

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена 

 0,75 121  00  230 4

 2,50 121  00  231 2

 0,75 121  00  242 4

 2,50 121  00  243 2

 0,75 121  00  248 4

 2,50 121  00  249 2

1140  сребърен ахат

1142  сребърно сиво

1143  оникс сребърен

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Готова повърхност за 1 ден, 1 слой

1. Първи слой върху необработена дървесина прибл. 35 ml/m². 

2. Грешки могат да се коригират при мокро покритие до 15 мин. 
след полагането му.

3. Време за съхнене прибл. 12 часа (нормални климатични 
условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/
или по-висока влажност може да удължи времето за съхнене. 
Осигурете добра вентилация.

ПРЕДИМСТВА

 > Двойно по-голяма покриваемост поради 
високото съдържание на масло - спестява 
време и средства

 > Гладка повърхност, не се бели, цепи, пука или 
подува

 > Трайно покритие, устойчиво на UV и 
метереологичните условия, водоотблъскващо и 
регулиращо влажността

 > Не позволява подуване на дървото

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Еднослоен лазур HS Plus е подходящ 
за защита на дървесината на открито: 
гаражи, дървени фасади, балкони, огради, 
перголи, градинска мебел и градински къщи. 
Изключително подходящ за обновяване на 
стари микропорьозни финиши.

ИНСТРУМЕНТИ

26 m2 / 1 l

При запитване налично и в баки от 25 l.

ЕДНОСЛОЕН ЛАЗУР

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,75 111  01  060 4

 2,50 111  01  065 2

 0,75 111  01  450 4

 2,50 111  01  455 2

 0,75 111  01  480 4

 2,50 111  01  485 2

 0,75 111  01  240 4

 2,50 111  01  245 2

 0,75 111  01  330 4

 2,50 111  01  335 2

 0,75 111  01  030 4

 2,50 111  01  035 2

 0,75 111  01  210 4

 2,50 111  01  215 2

 0,75 111  01  390 4

 2,50 111  01  395 2

 0,75 111  01  150 4

 2,50 111  01  155 2

9211  бял смърч

9212  сребърна топола

9221  бор

9232  махагон

9234  скандинавско 
червено

9235  червен кедър

9236  лиственица

9241  дъб

9242  ела зелено

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,75 111  01  360 4

 2,50 111  01  365 2

 0,75 111  01  420 4

 2,50 111  01  425 2

 0,75 111  01  120 4

 2,50 111  01  125 2

 0,75 111  01  270 4

 2,50 111  01  275 2

9261  орех

9262  тик

9264  палисандър

9271  абанос
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ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. Първа ръка на необработена дървесина прибл. 35 мл/м2.

2. Грешки могат да се коригират на мокро до 15 мин след 
полагането на първа ръка

3. Време за съхнене 10 - 12 часа (нормални климатични 
условия 23 оC/50% отн. влажност). По-ниски температури 
или по-висока влажност могат да удължат времето за 
съхнене. Осигурете добра вентилация

4. Втора ръка прибл. 35 гр/м2 (за реновиране принципно  
1 ръка е достатъчна върху почистена повърхност)

5. Време за съхнене около 12 часа (вж т.3)

ПРЕДИМСТВА

 > Текстурата на дървесината е видима
 > Всички цветове могат да се смесват
 > Кънтри колор е усточив на 

атмосферните влияния и издръжлив 
срещу дребни повреди

 > Устойчив на пот и слюнка: подходящ 
за детски играчки

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Кънтри Колор е особено подходящ за всички видове 
дървесина за външна употреба, когато се цели полагане на 
особено устойчив слой: за дървени фасади, балкони, прозорци, 
капаци на прозорци, огради, перголи, градински павилиони, 
градинска мебел. Идеален е за подновяване на стари слоеве с 
отворени пори и посивели дървени повърхности. 

ИНСТРУМЕНТИ

 

1СЛОЙ

26 m2 / 1 l

КЪНТРИ КОЛОР

При запитване налично и в баки от 25 l.

Съвет:

Със заявка са на разположение 186 RAL и 1950 NCS цвята.

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,75 114  00  027 4

 2,50 114  00  028 2

 0,75 114  00  017 4

 2,50 114  00  018 2

 0,75 114  00  036 4

 2,50 114  00  037 2

 0,75 114  00  059 4

 2,50 114  00  058 2

 0,75 114  00  030 4

 2,50 114  00  031 2

 0,75 114  00  068 4

 2,50 114  00  069 2

 0,75 114  00  126 4

 2,50 114  00  128 2

 0,75 114  00  003 4

 2,50 114  00  004 2

 0,75 114  00  005 4

 2,50 114  00  006 2

 0,75 114  00  072 4

 2,50 114  00  073 2

 0,75 114  00  115 4

 2,50 114  00  111 2

 0,75 114  00  011 4

 2,50 114  00  012 2

 0,75 114  00  009 4

 2,50 114  00  010 2

 0,75 114  00  013 4

 2,50 114  00  014 2

 

2101  бяло

2203  светла охра

2204  слонова кост

2205  слънчогледово жълто

2308  северно червено

2310  Кедър / Секвоя

2311  сигнално червено

2404  ела зелено

2501  лабрадорско синьо

2506  кралско синьо

2507  гълъбово синьо

2606  средно кафяво

2607 тъмно кафяво

2703  въгленово черно

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,75 114  00  015 4

 2,50 114  00  016 2

 0,75 114  00  122 4

 2,50 114  00  123 2

 0,75 110  00  156 4

 2,50 110  00  158 2

 0,75 114  00  143 4

 2,50 114  00  144 2

 0,75 114  00  149 4

 2,50 114  00  151 2

 

2704  тъмно сиво

2708  каменно сиво

2716  антрацит

2735  светло сиво

2742  сиво трафик



 

1СЛОЙ

ДОРИ ПОВЕЧЕ ЦВЕТОВЕ

Желаят ли Вашите клиенти цвят, който липсва в регулярната 
ни продуктовата листа?

Вие можете да получите нашите микропорьозни покрития 
на маслена основа Кънтри Колор и Защитно лазурно масло 
в почти всички цветове по RAL и NCS системи. Минимално 
количество при поръчка е 2,5 л за цвят.

Обадете ни се, за да разберете повече.
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РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 2 дни, 2 ръце

1. Първа ръка върху необработена дървесина прибл. 45 мл/м2.

2. Грешки могат да бъдат коригирани на влажно до 15 мин. след 
полагането

3. Време за съхнене прибл. 10-12 часа (нормални климатични 
условия, 23 оC/50% отн. влажност). По-ниски температури 
и/или по-висока влажносто могат да удължат времето за 
съхнене

4. Втора ръка прибл. 45 мл/м2.

5. Време за съхнене прибл. 12 часа; вж. т.3.

ПРЕДИМСТВА

 > Препоръчва се за врати и прозорци
 > Изключително устойчиво на атмосферни 

влияния, на UV лъчи и водоотблъскващо
 > Лесно за полагане и отлична покривност

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo плътен бял финиш е особено подходящ за 
всички видове дървесина за външна и вътрешна 
употреба. Идеален е като нов или реновиращ 
слой за масивни конструкции като прозорци, 
капаци на прозорци и врати, както и немасивни 
строителни части - например ламперия, 
таванни облицовки, огради, перголи, градински 
павилиони, градинска мебел.

ИНСТРУМЕНТИ

ПРОФЕСИО- 
НАЛЕН СЪВЕТ

Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладкo шлайфани повърхности. Други повърхности 
например структурирани или четковани увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните 
резултати могат да варират. Ето защо се препоръчва пробно полагане.

20 m2 / 1 l

ПЛЪТЕН БЯЛ ФИНИШ

БИОЦИДНИ АКТИВНИ СЪСТАВКИ

Osmo Кънтри Колор е на разположение при поискване с 
биоцидни съставки за защита от мухъл и гъбички.

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,75 112  00  002 4

 2,50 112  00  003 2

 

2104  бяло



 

1СЛОЙ
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ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 1 ден, 1 ръка (не е самостоятелно 
покритие)

1. Нанася се върху необработена, шлайфана дървесина прибл. 160 
– 200 ml/m². По възможност да се положи от всички страни.

2. Съхнене около 12 часа (нормални климатични условия,  
23 °C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или 
по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. 
Осигурете добро проветрение.

3. Задължитено нанесете финишен слой в рамките на 3 месеца 
напр. с: Еднослоен лазур HS Plus, Кънтри Колор, Защитно 
лазурно масло, Плътен бял финиш или УВ гниене, гъбички и 
насекоми.

Използвайте биоцидите безопасно! Преди употреба прочетете 
етикета и продуктовата информация!

ПРЕДИМСТВА

 > Силно водоотблъскващо, намалява 
разширението и свиването на дървесината

 > Действа превантивно срещу животински и 
растителни вредители като гниене, насекоми

 > Идеално е като грунд при финиширане с 
масла

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Импрегнант WR служи за защита на всякакви 
външни дървени елементи (които не са предмет 
на статично натоварване, без пряк контакт с 
почвата напр. прозорци, щори, врати, перголи, 
въшни дървени облицовки, градинска мебел и 
др.) от насекоми, лишеи и плесени съгласно IN 
68800, част 3.

ИНСТРУМЕНТИ

5– 6 m2 / 1 l

 

1СЛОЙ

РЪЧНА ОБРАБОТКА

1. Да се премахнат с четка грубите замърсявания.

2. Концентратът се разрежда с вода в съотношение 1 : 20 
до 1 : 10. Нанася се върху замърсените повърхности, 
замърсяванията се отстраняват с твърда четка за под и накрая 
се изплаква с чиста вода. За всеки случай основата да се 
тества за поносимост! Да не се употребява неразреден! 
Винаги да се нанася върху цялата повърхност!

3. Време на действие. ок. 10 минути, след това да се изплакне 
обилно с вода.

4. Разход: Според степента на замърсяване, концентратът се 
разрежда с вода, 1 l = около 10 – 50 m2.

ПРЕДИМСТВА

 > Високо ефективен 
концентрат

 > Действаща в дълбочина 
сила на почистване

 > Голям обсег на действие и 
нисък разход

 > Лесна употреба

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА 
УПОТРЕБА

Osmo Почистващ препарат 
за композитен декинг беше 
специално разработен за 
WPC- и BPC повърхности, 
както и други водоустойчиви 
повърхности за външна 
употреба, като напр. градинска 
мебел, огради от синтетични 
материали.

10– 50 m2 / 1 l

 

1СЛОЙ

РЪЧНА ОБРАБОТКА

1. Премахнете грубото замърсяване от дървото с подходяща 
метла / четка

2. Положете разреден OSMO препарат за декинг 
(Концентрацията зависи от замърсеността и е от 1:25 до макс. 
1:1)

3. Почистете по дължина на жилите на дървото с четка за декинг 
(При машинно почистване използвайте OSMO машина за 
декинг)

4. Разходът зависи от степента на замърсяване, 1 л = 30 - 100 м2

5. След почистване, измийте с чиста вода.

ПРЕДИМСТВА

 > Силно ефективен 
концентрат

 > Дълбоко почистване
 > Висок рандеман
 > Лесен за изполване

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА 
УПОТРЕБА

Почистващият препарат 
за декинг е подходящ за 
почистване на всички видове 
дървени настилки за външна 
употреба, както и за огради и 
градински мебели от дърво.

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 0,75 138  00  001 4

 2,50 138  00  002 2

 25,00 138  00  003 1

 

4001  безцветен

WR-ИМПРЕГНАНТ

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

   1,00 139  00  150 6

 5,00 139  00  151 1

 

8025  безцветен

ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ  
ЗА ДЕКИНГ КОНЦЕНТРАТ

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

   1,00 139  00  078 6

 5,00 139  00  079 1

 

8021  безцветен

ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА 
КОМПОЗИТЕН ДЕКИНГ

30– 100 m2 / 1 l



 

1СЛОЙ

 

1СЛОЙ
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РЪЧНА ОБРАБОТКА

Готова повърхност за 1 ден

1. Изчеткайте грубата мръсотия.

2. Навлажнете повърхността с вода.

3. Нанесете прибл. 100 ml/m² върху посивяла дървесина. 

4. След време за взаимодеиствие, минимум 20 минути, 
изтъркайте с твърда четка и много вода. Повърхността трябва 
да бъде обработена след като съхне около 48 часа (нормални 
климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниските 
температури и/или по-високата влажност могат да удължат 
времето за съхнене.

5. След това повърхността трябва да се предпази с Osmo финиш 
за външна употреба. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА 
УПОТРЕБА

Osmo Крафт Гел за почистване 
се препоръчва особено за 
дървени тераси, дървени 
фасади, градинска мебел и 
сходни площи.

РЪЧНА ОБРАБОТКА

1. Премахнете грубите замърсявания

2. В зависимост от позеленяването - нанесете чисто или 
разредено с макс. 10 части вода - с четка, лейка или 
пръскачка. Не измивайте

3. След около 24 часа зелените образования изчезват (ако има 
остатъци, повторете процедурата)

4. Разход: в зависимост от позеленяването 1 л = 30 - 100 м2

5. Преди да положите финиш, измийте добре с вода и оставете 
да изсъхне

Използвайте биоцидите внимателно: Преди употреба прочетете 
внимателно етикета и техническата информация за продукта.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА 
УПОТРЕБА

Osmo Препарат Gard Clean 
е идеален за премахване на 
залените образувания при 
градински мебели от дърво или 
пластмаса. Също приложим 
за каменни фасади (също и 
надгробни плочи), синтетични 
материали (да се внимава за 
устойчивостта на цвета), бетон, 
мозайка, етернит и др.

Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладкo шлайфани повърхности. Други повърхности 
например структурирани или четковани увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните 
резултати могат да варират. Ето защо се препоръчва пробно полагане.

10– 20 m2 / 1 l

30– 100 m2 / 1 l

ПРЕДИМСТВА

 > Възстановява естествените 
характеристики на 
необработена дървесина, 
топлият цвят е отново 
видим.

 > Продуктът е без мирис и 
биоразградим.

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

   0,50 139  00  115 6

 2,50 129  00  075 1

 

6609  безцветен

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет цена 

   1,00 133  00  021 6

 5,00 133  00  027 1

 

6606  безцветен

КРАФТ ГЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

ПРЕПАРАТ СРЕЩУ ЗЕЛЕНИ  
ОБРАЗУВАНИЯ

УПОТРЕБА

1. Премахнете грубите замърсявания

2. Напръскайте повърхността

3. Почистете с памучна кърпа без мъх и подсушете

ПОЧИСТВАЩ СПРЕЙ

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет цена 

   0,50 129  00  091 6

 

8027  безцветен

ПРЕДИМСТВА

 > Силно ефективно почистване
 > Поддържа защитени повърхностите без да поврежда 

повърхността
 > Лесно за регулярно използване
 > Въстановява повърхността и я поддържа свежа
 > Подходяща за домашна и търговска употреба
 > Подходяща за всички видове дървесина 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo почистващ спрей - външно е специално предназначен 
за почистване и поддръжка на омаслени външни повърхности 
и градински мебели. Препоръчва се особено за повърхности, 
третирани с декинг масла или тиково масло спрей.

ПРЕДИМСТВА

> изчиства зелените 
образования бързо, 
елегантно и автоматично

> слаб мирис, предотвратява 
нов растеж 



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Предложете 
на клиентите 
си пълния 
пакет - нашите 
инструменти 
олесняват 
работата.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / ИНСТРУМЕНТИ

МАШИНА ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ - 
FLOORXCENTER
(Стр.  47)

МАШИНА ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ НА 
ДЕКИНГ И ПОДОВЕ
(Стр. 47)

СПРЕЙ-МОП
(Стр. 47)

КЪРПИ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ 
(Стр. 50)

ПРЕПАРАТ ЗА 
ПРЕМАХВАНЕ 
НА СМОЛА - 
КОМПЛЕКТ
(Стр. 46)

УДОБНИ ПАДОВЕ 
(Стр. 50)

ПОЧИСТВАЩ 
ПОДОВ КОМПЛЕКТ 
(Стр. 49)



ПРОДУКТОВ УКАЗАТЕЛ
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / ИНСТРУМЕНТИ

ТЕЛЕСКОПИЧНА 
ДРЪЖКА 
(Стр. 48)

ЧЕТКА ЗА ПОД С 
ДРЪЖКА
(Стр. 48)

КОМПЛЕКТ 
ВАЛЯЦИ ЗА ПОД
(Стр. 48)

ПЛОСКА ЧЕТКА
(Стр. 50)

КОМПЛЕКТ ВАЛЯК 
И ЧЕТКА
(Стр. 49)

ПРОФЕСИОНАЛНА 
ШПАКЛА 
(Стр. 50)

КИТ ЗА ДЪРВО И 
КОМПЛЕКТ
(Стр. 46)

КИТ ЗА ФУГИ
(Стр. 46)

ПРЕПАРАТ ЗА 
ПРЕМАХВАНЕ 
НА БОЯ 
(Стр. 50)

ДВОЙНА 
ШПАКЛА 
(Стр. 50)

БЪРКАЛКА 
(Стр. 50)

КОМПЛЕКТ ЧЕТКИ 
ЗА ДЕКИНГ 
(Стр. 49)

ПОЧИСТВАЩА 
ЧЕТКА ЗА ДЕКИНГ С 
ДРЪЖКА 
(Стр. 49)

РЪЧЕН ПАД С 
РАМО 
(Стр. 48)

РЪЧЕН ПАД 
(Стр. 50)

ДЕКИНГ ЧЕТКА  
С ДРЪЖКА 
(Стр. 49)



ПРЕДИМСТВА

 > Висока степен на запълване
 > Бързо съхнене
 > Добри свойства при шлайфане 
 > Слаб мирис

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Кит за фуги е подходящ за запълване на малки фуги  
(< 2 mm) и малки повреди (например дупки от болтчета) за 
дървени подове и паркет. Универсално приложим за всички 
видове дървесина. Не е подходящ за еластични конструкции като 
например дюшеме, черен под, двоен под, както и за коркови 
подове.

РЪЧНА ОБРАБОТКА

1. Преди употреба, да се разбърка добре така, че частта отдолу 
да се смеси и да се получи хомогенна маса.

2. Смесете фини стърготини от шлайфане, за предпочитане от 
същия вид дървесина с размер на частиците 80-120, в гъста 
паста (прибл. 15 % увеличение на теглото с добавяне на 
стърготини). 

3. Попълвайте по диагонала на пода с двойна метална шпакла, 
като едновременно притискайте за запълване на фугите. 
Повторете ако е необходимо. 

4. След 30 – 60 минути изсъхналата паста може да се шлайфа с 
едра шкурка (P80) и след това шлайфайте фино (P100 – 120) 
докато не остане кит по повърхността на паркета. В повечето 
случаи фин шлайф с P100 – 120 е достатъчен. 

5. Последваща обработка може да бъде извършена с 
различните масла на OSMO. 

Забележка: Тъй като сместта и обработката зависят много от 
типа дървесина и стърготини, се препоръчва задължително 
предварителна проба! Не попълвайте фуги при спукани дъски или 
дюшеме! 

ПАРКЕТЕН КИТ

Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

   5,00 151  00  024 1

 

7350  безцветен
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РЪЧНА ОБРАБОТКА

1. Премахнете втърдената смола с шпаклата без да повреждате 
финиша

2. Навлажнете памучната кърпа с препарата за премахване 
на смола и изтрийте остатъка от смолата. Оставете да се 
проветри.

3. Нанесете с памучна кърпа, напоена с TouchUp Matt/Satin и 
оставете да изсъхне при добро проветрение за 10-12 ч.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Препарат за премахване на смола - комплектът 
е подходящ за отстраняване на смола, дори от 
предварително третирани с цвят повърхности.

ПРЕДИМСТВА

 > Бърза обработка
 > Гарантира цялостно премахване на 

повърхностни отлагания
 > Не се изисква вода

ИНСТРУМЕНТИ

СЪДЪРЖАНИЕ НА 
КОМПЛЕКТА

 > препарат за премахване 
на смола 0,1 л

 > Touch/Up Matt/Satin
 > 3 памучни кърпи
 > шпакла
 > инструкция

ПРЕПАРАТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ  
НА СМОЛА

продукт каталожен номер
парче/ 
пакет Цена

Препарат за премахване  
на смола 129  00  035 1

КИТ ЗА ДЪРВО

Цветен  
код

контейнер 
Грам

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

 100 135  00  016 6

 100 135  00  012 6

 100 135  00  013 6

 100 135  00  014 6

 100 135  00  015 6

ПРЕДИМСТВА

 > Може да се третира отново с всички финиши за дърво OSMO 
след изсъхване

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Кит за дърво е подходящ за запълване на малки пукнатини, 
дупчици и фуги в дървесината.

КИТ ЗА ДЪРВО - КОМПЛЕКТ

Produkt
Gebinde 

Грам
Artikel 

Nummer VPE Цена

Кит за дърво - комплект  30 x 100 130  00  020 1

 

7300  бял

7301  бук

7302  бор

7303  махагон

7304  дъб
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ПРЕДИМСТВА

 > Бърза и ефективна работа
 > Лесно прилагане
 > Различни, падове за различни приложения

ПРЕДИМСТВА

 > Подходяща за почистване на открито и закрито
 > Почиства интензивно декинга и освежава посивялото дърво
 > Почиства интериорната дървесина в дълбочина
 > Особено ефективна с противоположно въртящи се четки
 > Изкарва и премахва мръсотията наведнаж
 > Мръсната вода се събира в резервоар
 > Може да се възползвате от машинно почистване при 

оторизирания дилър

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo машина FloorXcenter е подходяща за почистване, 
поддръжка и освежаване на омаслени подове, както и за 
оцветяване. Използвайте само в интериора.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Почистващата машина е подходяща за вътрешна и външна 
употреба; за разтваряне и премахване на замърсяванията 
чрез един работен процес. Идеална е за интензивно основно 
почистване и премахване на петна от декинги, както и за 
вътрешна употреба за дълбочинно почистване на подове.

УПОТРЕБА

 > С бял пад - за премахване на обичайните замърсявания в 
домакинството (идеална също за оцветяване на подове и 
нанасяне на тънък слой масло с твърда вакса).

 > С червен пад - премахва особено упорити замърсявания, 
подходяща е също за междинно полиране.

 > Със зелен пад - за интензивно почистване и втриване на дву-
компонентни продукти.

 > С микрофазерен пад - поема замърсяването.
 > С четка - за почистване на структурирани повърхности.

МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ  
НА ДЕКИНГ И ПОДОВЕ

МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ -  
FLOORXCENTER

ПРЕДИМСТВА

 > бързо и лесно за употреба
 > Не се изисква кофа с вода
 > Кърпата с активни фибри се пере в пералня

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Спрей моп е подходящ за бързо влажно почистване на 
гладки подове от дърво, синтетика, плочки, естествен камък.

КОМПЛЕКТ СПРЕЙ МОП

продукт
контейнер 

Литър
каталожен 

номер
парче/ 
пакет Цена 

Комплект спрей моп   129  00  080 1

Клиин фикс касета  0,75 129  00  081 6

Клиин фикс за зареждане 
резервоар 5,0 л  5,00 129  00  082 1

Спрей Моп с активни фибри   129  00  083 1

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

 > Спрей Моп
 > Картуш 0,75 L
 > Активни фибри

продукт каталожен номер
парче/ 
пакет цена 

FloorXcenter 140  00  240 1

FloorXcenter бял пад 140  00  241 5

FloorXcenter червен пад 140  00  242 5

FloorXcenter  
микрофазерен пад 140  00  243 5

FloorXcenter набор четки 140  00  244 1

продукт
каталожен 

номер
парче/ 
пакет цена 

Машина за почистване на 
декинг и подове 140  00  250 1

x 140  00  252 1

xx 140  00  254 1

xxx 140  00  256 1



ПРАВИЛНИЯТ ИНСТРУМЕНТ ЗА ВСЯКО 
ПРИЛОЖЕНИЕ
Инструментите ОСМО следват гениалната схема, която позволява телескопичната дръжка да се комбинира 
в различните приложения. Така например телескопичната дръжка може да се използва с четката за под, с 
ръчния пад и дори с цялата гама инструменти извън почистващия подов комплект. Инструментите ОСМО 
помагат оптимално за създаване и поддържане на високо качество на дървената повърхност. Те поставят нови 
стандарти и висококачествени и иновативни функции и благодарение на quick-connect технологията, те са лесни 
и бързи при употреба.

ТЕЛЕСКОПИЧНА  
ДРЪЖКА

продукт каталожен номер
парче/ 
пакет Цена

Телескопична дръжка 140  00  312 1

ЧЕТКА ЕСТЕСТВЕН КОСЪМ

продукт
широчина 

Милиметър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

Подова четка с дръжка 220 140  00  305 6

400 140  00  310 1

РЪЧЕН ПАД С РАМО

продукт каталожен номер
парче/ 
пакет Цена

Ръчен пад с рамо 140  00  238 6

Бял суперпад 
120x250 mm 140  00  265 10

Суперпад червен 
120x250 mm 140  00  266 10

Суперпад зелен 
120x250 mm 140  00  267 10

КОМПЛЕКТ ВАЛЯЦИ ЗА ПОД

продукт каталожен номер
парче/ 
пакет Цена

Комплект валяци за под 140  00  230 2

Голям валяк в кутия 140  00  173 4

Вложка за легенче 140  00  232 1
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ПОЧИСТВАЩ ПОДОВ  
КОМПЛЕКТ

продукт каталожен номер
парче/ 
пакет Цена

Почистващ подов комплект 140  00  262 4

Моп за прах 140  00  050 1

Моп за влажно почистване 140  00  055 1

Кърпа актив фибър 140  00  060 1

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА:

 > МОП основа с допълнителни точки на закрепване
 > Кърпа за прах - лесно премахване на праха
 > Микро моп за влажно почистване с концентрат Wisch Fix
 > Активен фиброплат - за освежаване с течна почистваща вакса

КОМПЛЕКТ ВАЛЯК И ЧЕТКА

ПОЧИСТВАЩА ЧЕТКА  
ЗА ДЕКИНГ С ДРЪЖКА

продукт каталожен номер
парче/ 
пакет Цена

Почистваща четка за декинг 
с дръжка 140  00  237 6

КОМПЛЕКТ ЧЕТКИ  
ЗА ДЕКИНГДЕКИНГ ЧЕТКА С ДРЪЖКА

продукт
широчина 

Милиметър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

Декинг четка с дръжка 150 140  00  300 6

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

ОСМО почистващ комплект е подходящ за сухо (на прах) и влажно 
почистване, както и за поддръжка на гладки дървени, синтетични, 
керамчини и каменни подове.

ПРЕДИМСТВА

 > Перфектно подбрани продукти в един комплект
 > резултатът е оптимално почистване и поддръжка
 > допълнителни точки на закрепване на моп основата

продукт каталожен номер
парче/ 
пакет Цена

комплект валяк и четка 140  00  171 4

вложка за легенче 140  00  172 1

Малък валяк микрофибър 140  00  182 6

продукт каталожен номер
парче/ 
пакет Цена

Комплект четки за декинг 140  00  233 4

вложка за легенче 140  00  235 1



Цветен  
код

контейнер 
Литър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

   1,00 139  00  001 6

 25,00 139  00  006 1

 

8000  безцветен
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ПРОФЕСИОНАЛНА ШПАКЛА

продукт
широчина 

Милиметър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

Професионална шпакла 500 140  00  100 1

ДВОЙНА МЕТАЛНА ШПАКЛА

продукт
широчина 

Милиметър
каталожен 

номер
парче/ 
пакет Цена

Двойна шпакла 270 140  00  187 1

ПРЕДИМСТВА

 > Не са необходими вода или 
сапун

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА 
УПОТРЕБА

Кърпичките за лесно 
почистване Osmo Easy 
Clean са идеални за бързо 
почистване на ръцете и 
поддръжка. Отстраняват с 
лекота масло и вакса, както 
и битум, катран, мастило, 
лепило и др.

EASY CLEAN

продукт каталожен номер
парче/ 
пакет Цена

Кърпи за почистване 15 бр 140  00  165 15

УДОБНИ ПАДОВЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА 
УПОТРЕБА

Osmo удобни падове 
са специални кърпи за 
почистване и поддръжка 
както на омаслени, така 
и на лакирани дървени 
повърхности. Също така 
подходящи за равномерно 
полагане на Осмо 
Декорвакса.

ПРЕДИМСТВА

 > лесно и удобно нанасяне
 > идеални за поддръжка и 

полиране
 > без власинки

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ  
НА ЧЕТКИ БЪРКАЛКА

продукт
каталожен 

номер
парче/ 
пакет Цена

Бъркалка 140  00  006 10

продукт
широчина 

Милиметър

каталожен 
номер

парче/ 
пакет Цена

Плоска четка 25 140  00  175 12

50 140  00  176 12

60 140  00  177 12

100 140  00  178 12

ПЛОСКА ЧЕТКА РЪЧЕН ПАД

продукт каталожен номер
парче/ 
пакет Цена

Ръчен пад 140  00  260 6

Суперпад бял 140  00  268 10

Суперпад червено 140  00  269 10

Суперпад зелен 140  00  270 10

Вложка за легенче 140  00  271 15

продукт каталожен номер
парче/ 
пакет Цена

Удобни падове 140  00  160 5



51

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

МОГА ЛИ ДА ПРОМЕНЯ ЦВЕТА НА МОЯ ПАРКЕТ?

Да, с Осмо масло с твърда вакса - цветно, Декорвакса 
или Байц масла. Нанесете с четка с твърд косъм или 
валяк. Уверете се, че нанасяте тънко. Оставете да 
изсъхне през нощта, като се осигури добра вентилация 
и след това нанесете тънък слой Масло с твърда вакса 
безцветно.

КАК ДА ПОДГОТВЯ ПОВЪРХНОСТТА НА МОЯ ДЪРВЕН 
ПОД?

Повърхността трябва да се шлайфа по протежение на 
дървесните жили и да се завърши с шкурка номер P 120 
-150. Трябва да се внимава, за да се премахнат всички 
следи от цикленето.

КАКВО ДА ПРАВЯ, АКО ЧАСТ ОТ МОЯ ПОД Е 
ПОВРЕДЕН?

За разлика от традиционните лакове, повредени 
участъци, обработени с Осмо масла, може да се шлайфат 
частично и да се обработят със същите продукти, без да 
оставят видими следи.

ТРЯБВА ЛИ ДА ИЗВЪРШВАМ МЕЖДИННО ШЛАЙФАНЕ 
МЕЖДУ РЪЦЕТЕ?

Винаги трябва да се прави внимателна оценка на 
повърхността преди нанасяне на втора ръка, като 
шлайфането може да е необходимо.

ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМ ПРИ ОБРАБОТКАТА 
НА ДЪРВЕНИ ПОДОВЕ?

Поради високата плътност и съдържанието на екстракти 
при някои дървесини, като Jatoba и Merbau, те могат да 
абсорбират по- малко продукт. Затова ние препоръчваме 
обработката на подобни дървесини с Wood Wax Finish Clear 
Extra Thin или двукомпонентно масло Polyx®-Oil 2K Pure, 
които проникват дълбоко в порите.

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО СЕ СЛОЖИ ТВЪРДЕ МНОГО 
МАСЛО?

Ако сте сложили прекалено много масло с твърда вакса, 
времето за съхнене се удължава значително. Ако това се 
случи,трябва да осигурите допълнителна вентилация чрез 
отваряне на прозорци и врати, така че продуктът може да 
изсъхне по естествен път чрез окисление. Ако в резултат 
на това повърхността се повреди, ремонтирайте както е 
описано по-горе.

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО СЕ СЛОЖИ ТВЪРДЕ МАЛКО 
МАСЛО?

Ако сте приложили твърде малко от продукта,може да се 
появят петна от капки вода, дървесината може да изсъхне и 
да загуби блясъка си. В такива случаи, моля нанесете още 
един тънък слой масло с твърда вакса Осмо Polyx®-Oil.

МОГАТ ЛИ ЦВЕТОВЕТЕ НА ОСМО ДА СЕ СМЕСВАТ?

Да, цветовете от съответния продукт може да се смесват 
във всякакво съотношение. Осмо Декорвакса могат да се 
смесват и да се разшири цветовата гама.

КОЛКО ВРЕМЕ Е НЕОБХОДИМО ЗА СЪХНЕНЕ НА 
ПОВЪРХНОСТТА?

Повечето продукти Осмо съхнат в рамките на 8 -10 часа. 
Повърхността изсъхва чрез окисление и абсорбция. Моля 
да се уверите, че има достатъчно добра вентилация.

КОГАТО ПОДЪТ Е ДОСТЪПЕН?

Обикновено подът е достъпен един ден след като се 
нанесе последния слой. Въпреки това, трябва да се 

уверите, че последният слой е сух на допир. Необходими 
са 14 дни за пълно изсъхване. Килими и черги могат да се 
поставят след 2 - 3 седмици.

НУЖДАЕ ЛИ СЕ ПОДЪТ ОТ ПОЛИРАНЕ СЛЕД ПОЛАГАНЕ 
НА ФИНИШНИЯ СЛОЙ МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА?

Не, на този етап не е необходимо по-нататъшна обработка. 
Въпреки това, повърхността може да се полира с 
еднодискова машина (с бял пад) след като е напълно суха. 
Ако се изисква по-висока степен на гланц, подът може да се 
обработи най-рано след един ден Осмо течна почистваща 
вакса и след това да се полира.

КАК ДА ПОДДЪРЖАМ МОЯ ПОД?

Всичко зависи от степента на експлоатация. За редовно 
леко почистване, ние препоръчваме добавяне на Осмо 
Wash and Care във водата. Комплектът за почистване на 
паркет и спрей-Моп са се доказали като изключително 
ценни инструменти за поддръжка на пода. Ако подът 
започва да изглежда изхабен, просто го възстановете с 
помощта на Осмо течна почистваща вакса. Това може да 
стане дори в малки участъци, например в близост до врати 
или на местата с по-голям трафик, без да е необходимо 
да се обработва цялата площ на пода, тъй като нашите 
продукти не оставят видими следи. Ако признаците на 
износване са по-значителни, трябва да се нанесе нов слой 
масло с твърда вакса.

ЗАЩО ФИНИШЪТ ИЗГЛЕЖДАТ ПО РАЗЛИЧЕН НАЧИН НА 
КУТИЯТА?

В зависимост от вида дървесина, финишите могат 
да изглеждат различно като цвят. Цветът не трябва 
да съвпада с този от малкия стикер на кутията. Ние 
препоръчваме да се направи малка предварителна 
проба на парче дърво или малък участък, за да се тества 
желания резултат.

КАКВИ СВОЙСТВА НА ПОВЪРХНОСТТА СА НАЙ-
ПОДХОДЯЩИ ЗА НАНАСЯНЕ НА ПРОДУКТА?

Повърхността трябва да бъде чиста, суха (макс. 20% 
съдържание на влага) и незамръзнала.

НА КАКВО МИРИШЕ ДЪРВЕСИНАТА, ОБРАБОТЕНА С 
ОСМО МАСЛА?

След изсъхване, вашият дървен под ще има лек мирис на 
дърво и натурални масла и восъци. Като разтворител, ние 
използваме обезмирисен минерален терпентин, което е 
по-малко вредно за здравето, отколкото така наречените 
"еко" разтворители, като цитрусови масла. Разтворителят 
се изпарява на 100% след изсъхване и втвърдяване.

ДАЛИ ОСМО ПРОДУКТИТЕ СЪДЪРЖАТ ВРЕДНИ 
ВЕЩЕСТВА?

Всички Осмо продукти са базирани на внимателно 
пречистени естествени масла и восъци. След изсъхване, 
повечето от тези повърхности са безопасни за хората, 
животните и растенията (подходящи за детски играчки, 
съгласно EN 71.3 и устойчиви на слюнка и пот, съгласно 
DIN 53160).

ЗАБЕЛЕЖКА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНИШИ НА 
МАСЛЕНА ОСНОВА

Кърпи и материали, напоени с масла, трябва да се 
измиват веднага или да се съхраняват в херметически 
затворени метални контейнер (Опасност от 
самозапалване!).
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Вашият ОСМО дилър:

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

>  ФАСАДИ ОТ ДЪРВО 
Фасадни системи 
Фасадни шиндли 
Фасонирана дървесина

>  ПОДОВИ НАСТИЛКИ 
Масивни дюшемета 
Дюшемета Креатив

>  ФИНИШИ ЗА ДЪРВЕСИНА 
За интериора и екстериора 
Защита и грижа

>  ДЪРВО ЗА ИНТЕРИОРА 
Масивни дървени профили 
Рамки 
Рендосана дървесина

>  СЪЧЛИНЕНИ ПЛОТОВЕ 
Масивни дървени плотове 
Работни плотове 
Мебелни врати

>  ДЪРВЕНИ ПРОФИЛИ 
Первази 
Декоративни корнизи

>  ДЕКИНГ 
Масив и BPC 
Декинг плочи

>  ПАРАВАНИ 
Масив и BPC 
Огради

Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG
 
Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf  

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf 

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

www.osmo.de 
info@osmo.de 


