
ФИНИШИ ЗА ДЪРВО

ЦВЯТ И ЗАЩИТА 
НАВЪН
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ТОВА Е ОСМО

ДА ЗАПАЗИМ ДЪРВОТО.  На едно дърво са необходими 
около 100 г.  за достигане на солидно качество. За 100-те си 
години история OSMO доби сериозен опит с  дървесината. 
Нашето внимание към детайла и експертизата  е посветено 
на подходящата обработка и дългосрочно запазване на 
ценната суровина.

ЦВЯТ, КОЙТО ЗАЩИТАВА. Единствено финиш, от който 
дървесината има нужда, може да запази красотата и 
здравината й. Повече от 40 г. OSMO разработва 
микропорьозни покрития, базирани само на естествени 
натурални масла и восъци.  С това компанията изигра 
пионерска роля в тази област.
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WOOD 
MEETS  
COLOUR

ВРЪЗКАТА. Нашата страст към дървото и неговата защита се 
влива директно в съвременни продуктови разработки и 
изследвания. И до днес ние сме единственият 
производител, който завършва  веригата за формиране на 
стойност с продукти, разработени и произведени от нас.

Изделия от дърво и тяхната защита от едно място - 
комбинация, на която може да разчитате.

НАШИЯТ ОПИТ



SEITE 4
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ТОВА Е OSMO

ЕСТЕСТВЕНО ОСМО. 
ЗАЩОТО МЪДРОСТТА ИДВА 
С ОПИТА.
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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ТРАЙНА КРАСОТА БЛАГОДАРЕНИЕ НА НАТУРАЛНИ МАСЛА И 
ВОСЪЦИ

Дървото е органичен материал. Неговите клетки могат да 
поемат и отдават влага. Дървото диша.  За да запазим тази 
способност, разработихме покрития, перфектно насочени към 
специалните свойства на дървесината. Нашите покрития са на 
основата на естествени масла и восъци. Маслото прониква в 
дървесната повърхност и предпазва дървесината отвътре. 
Восъкът образува еластична, микропореста повърхност и 
защитава дървесината отвън. Дървото остава красиво и 
еластично. 

ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

Добре е и за хората, и за дървесината: слънчоглед, соя, ленено 
семе и масло от магарешки бодил са базата на нашите финиши. 
Нашите натурални вакси са приети в хранителната индустрия; 
нашите пигменти не съдържат никакви вредни тежки метали. 
Дезодориран минерален терпентин осигурява лесното 
нанасяне на продуктите. 

ВИСОКА ПОКРИВНОСТ: ГОЛЕМИ СПЕСТЯВАНИЯ

Osmo покритията имат необичайно високо съдържание на 
пигменти и масла.   Следователно те предлагат по-добра 
покривност и дават желаните резултати само с един или две 
слоя, без да е необходим грунд. С една кутия на Osmo ще 
обработите много повече квадратура в сравнение с 
конвенционални други покрития. Това ви спестява средства и 
време.

БЪРЗО: БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ШЛАЙФАНЕ

Забравете за времето за циклене и шлайфане: Повърхността, 
обработена с Osmo, може лесно да се реновира по всяко 
време. Дори може да я реновирате само частично. 

Osmo покрития за дърво - Вие ще забележите разликата
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ОГРАДИ / ПАРАВАНИ

ПРЕГЛЕД

КЪНТРИ 
КОЛОР

ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО
МАСЛО

ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО 
МАСЛО  
ЕФЕКТ

ЕДНОСЛОЕН  
ЛАЗУР HSPLUS

ДЕКИНГ-
МАСЛА

КЪНТРИ 
КОЛОР

ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО 
МАСЛО

ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО
МАСЛО 
ЕФЕКТ

ЕДНОСЛОЕН 
ЛАЗУР HSPLUS

WR ИМПРЕГНАНТ

ДЕКИНГ

ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО 
МАСЛО

МАСЛО ПРОТИВ  
ПОДХЛЪЗВАНЕ

ВАКСА ЗА 
КРАИЩА

ПЛЪТЕН БЯЛ 
ФИНИШ

ФАСАДИ ОТ ДЪРВО / ДЪРВЕНИ КЪЩИ

(Стр. 10)

(Стр. 10)

(Стр. 10)

(Стр. 8)

(Стр. 12)

(Стр. 12)

(Стр. 9)

УВ - ЗАЩИТНО МАСЛО /  
УВ - ЗАЩИТНО МАСЛО  
ЕКСТРА (Стр. 18)

(Стр. 16)

(Стр. 16)

(Стр. 20)
(Стр. 20)

(Стр. 12)

(Стр. 14)

(Стр. 14)

УВ- ЗАЩИТНО
МАСЛО ЦВЕТНО

ДЕКИНГ-
МАСЛА

(Стр. 8)(Стр. 8)

УВ - ЗАЩИТНО МАСЛО /  
УВ - ЗАЩИТНО МАСЛО  
ЕКСТРА (Стр. 18)



КОМПЛЕКТ ЗА ПРЕ- 
МАХВАНЕ НА СМОЛА
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ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ

ПРОДУКТОВА ЛИСТА

КЪНТРИ 
КОЛОР

ЕДНОСЛОЕН 
ЛАЗУР HSPLUS

ДЕКИНГ
МАСЛА

ПРЕПАРАТ СРЕЩУ 
ЗЕЛЕНИ ОБРАЗУВАНИЯ

КОМПЛЕКТ ВАЛЯК 
И ЧЕТКА

МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ
НА ДЕКИНГ 
И ПАРКЕТ

ПОЧИСТВАЩ 
ПРЕПАРАТ
ЗА ДЕКИНГ

ТИКОВО МАСЛО 
СПРЕЙ

КОМПЛЕКТ ЗА ПОДДРЪЖКА
НА ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ
(Стр. 21)

ПОДДРЪЖКА И ИНСТРУМЕНТИ

(Стр. 25)

(Стр. 10))

(Стр. 22)

(Стр. 25)

(Стр. 25)

(Стр. 25)

ПРЕПАРАТ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ НА

(Стр. 16)

ПОЧ. ПРЕПАРАТ
КОМПОЗИТЕН ДЕКИНГ
(Стр. 23)

ПЛОСКИ ЧЕТКИ
(Стр. 25)

(Стр. 25)

(Стр. 22)

(Стр. 25)

(Стр. 8)

(Стр. 25)

СИСТЕМНА
ТЕЛЕСКОПИЧНА 
ДРЪЖКА

КОМПЛЕКТ ЗА
ДЕКИНГ

(Стр. 25)

ЧЕТКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ
НА ДЕКИНГ
С ДРЪЖКА

КРАФТ ГЕЛ 

ДЕКИНГ ЧЕТКА 
С ДРЪЖКА 

ГЕЛ ЗА ПРЕМАХВАНЕ 
НА МАСЛО
(Стр. 22)

(Стр. 22)

ЧЕТКИ (Стр. 25)
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ЦВЯТ & ЗАЩИТА ЗА ЕКСТЕРИОРА

ВАКСА ЗА КРАИЩА

> Специално разработена за запечатване на
крайните напречни срезове - намалява риска
от поява на пукнатини!
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COLOUR & PROTECTION FOR THE EXTERIOR

5735 Вакса за краища

Полагане със:

004 Дугласка
Естествен нюанс

006 Бангкирай 
Естествен нюанс

007 Тиково масло 
Безцветно*

009 Лиственица 010 Термодървесина 013 Гарапа 014 Масарандуба

016 Бангкирай 
тъмен

021 Блатен дъб019 Сиво

> Брой ръце: един слой върху обработена с декинг пигментни 
масла. При реновиране обикновено един слой върху чиста и 
суха повърхност е достатъчен - без шлайфане!

430 Против
подхлъзване, 
прозрачно*

> Безцветни или прозрачни, сатен, за външна употреба
> Силно се препоръчват за декинг и градински мебели
> Декинг маслата заглаждат повърхността и я правят водо- и 
прахо-отблъскваща
> Брой ръце: два слоя за нова дървесина. За реновиране 
обикновено един слой върху почистена и суха повърхност е 
достатъчна - без шлайфане!

> Опаковка: 0.75 L; 2.50 L; 25 L

> 1 л покрива прибл. 24 m² на една ръка
Забележка:  Osmo Тиково масло е безцветно и не защитава от 
УВ лъчите (посивяване)

ДЕКИНГ МАСЛА

Специално разработени за индивидуалните нужди на 
различните меки и твърди дървесини! 

МАСЛО ПРОТИВ ПОДХЛЪЗВАНЕ

Финиш на маслена база против подхлъзване - защитете 
вашето семейство!

*Безцветните покрития не защитават против слънчевата УВ радиация (посивяване)

Естествен нюанс Естествен нюанс Естествен нюанс Естествен нюанс
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ЦВЯТ & ЗАЩИТА ЗА ЕКСТЕРИОРА

RE-FINISH
WITHOUT
SANDING

TOP PRICE
PER M2

Saves time and money

СПЕЦИАЛНО ЗА ПРОЗОРЦИ И 
ВРАТИ: БЯЛ ПЛЪТЕН ФИНИШ 2104* 

ОТ OSMO

*1 л покрива прибл. 20 м2
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COLOUR & PROTECTION FOR THE EXTERIOR

2101 Бяло 2203 Светла охра 2204 Слонова кост 2205 Слънчогледово
Жълто

2308 Скандинавско 2310 Кедър/
Секвоя

2311 Сигнално 2404 Ела зелено

2501 Лабрадорско 2506 Кралско 2507 Гълъбово 2606 Средно кафяво

2607 Тъмно кафяво 2703 Въгленово 2704 Тъмно сиво 2708 Каменно сиво

2716 Сив антрацит  2742 Сиво трафик

Полагане със:

КЪНТРИ КОЛОР

Цветно разнообразие и ненадмината трайност - за всякакви 
метеорологични условия!

*2-ри слой=плътно

2104 Бяло  
(Плътен финиш) 

> Плътен сатен за външна употреба

> Силно се препоръчва за фасади, балкони, прозорци, 
дървени къщи, градински навеси и мебели и тн

> Osmo Кънтри Колор е устойчив на атмосферни влияния и 
здрав срещу малки наранявания

> Брой ръце: два слоя за нова дървесина. При реновиране 
един слой върху чиста и суха повърхност обикновено е 
достатъчен - без шлайфане!

> Опаковки: 0.75 L; 2.50 L; 25 L

> 1 л покрива прибл. 26 м2 на една ръка.

Червено Червено

Синьо Синьо Синьо

 2735 Светло сиво
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ЦВЯТ & ЗАЩИТА ЗА ЕКСТЕРИОРА

КРАСИВО ПОСИВЯЛО ДЪРВО ОТ САМОТО 

НАЧАЛО С НАТУРАЛНО ЗАЩИТНО 

ЛАЗУРНО МАСЛО 905, 906, 907*.

*Още цветове на стр. 15
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COLOUR & PROTECTION FOR THE EXTERIOR

Полагане със:

700 Бор 702 Лиственица 703 Махагон 706 Дъб

707 Орех 708 Тик

710 Каменен бор

712 Абанос 727 Палисандър

728 Червен кедър 729 Ела зелена

върху Смърч

900 Бяло 903 Базалтово сиво

905 Патина 906 Перлено сиво 907 Сиво кварц

731 Бор Орегон 732 Светъл Дъб

701 Безцветен мат*
Без УВ защита

ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО МАСЛО

Грунд и защитен цвят в една комбинация - иновативна, 
дълготрайна защита на база масла.

СИВИ  
ФИНИШИ:

*Матов топ слой за вертикални повърхности за външна употреба

> Прозрачен сатен за външна употреба
> Силно се препоръчва за фасади, навеси, огради, веранди и

др.
> Защитното лазурно масло е водоотблъскващо,

високоустойчиво на метереологични условия и на УВ лъчи.
Микропорьозната повърхност съдържа активни съставки за
защита от плесени,  мухъл и гъбички.

> Брой ръце: два слоя за нова дървесина. При реновиране
един слой върху чиста и суха повърхност обикновено е
достатъчен - без шлайфане!

> Опаковки: 0.75 L; 2.50 L; 25 L

> 1 л покрива прибл. 26 м2  на една ръка

върху Смърч върху Смърч върху Смърч

върху Смърч върху Смърч върху Смърч върху Смърч

върху Смърч върху Смърч върху Смърч върху Смърч

върху Смърч върху Смърч върху Смърч

върху Смърчвърху Смърчвърху Смърч



TIPP: VERGRAUUNG
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ЦВЯТ & ЗАЩИТА ЗА ЕКСТЕРИОРА

предимствата 
на маслата

> Водоусточиви, перлен ефект
> Не се лющи и бели
> Лесно за употреба

ОЩЕ СИВИ ПОКРИТИЯ МОЖЕ 
ДА ОТКРИЕТЕ НА СТР. 13
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COLOUR & PROTECTION FOR THE EXTERIOR

Полагане със:

1142 Сиво графит 1143 Оникс сиво1140 Сребърен ахат
върху Смърч

ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО МАСЛО ЕФЕКТ

Отговаря на изискванията на съвременната архитектура - 
иновативната дългосрочна защита в три атрактивни 
сребърно-метални тона!

> Прозрачен сатен за външна употреба

> Силно се препоръчва за фасади, навеси, балкони,
паравани, огради и др.

> Защитното лазурно масло Ефект е водоотблъскващо,
екстремно устойчиво на климатичните условия и УВ
стабилно. Микропорьозната и дишаща повърхност
съдържа активни съставки против плесен, мухъл и гъбички

> Брой ръце: два слоя за нова дървесина. При реновиране
един слой върху чиста и суха повърхност обикновено е
достатъчен - без шлайфане!

> Опаковки: 0,75 л; 2,50 л; 25 л

> 1 л покрива прибл. 26 м2на една ръка

върху Смърч върху Смърч
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ЦВЯТ & ЗАЩИТА ЗА ЕКСТЕРИОРА

Безопасно за хората 
животните и растенията

след изсъхване

 A
ccording to DIN EN 71.3; fast to perspiration and s

al
iv

a

ПОКРИВА ПОВЕЧЕ, ПО-БЪРЗО И С 
ПО-МАЛКО КОЛИЧЕСТВО!
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COLOUR & PROTECTION FOR THE EXTERIOR

Полагане със:

9211 Бял Смърч* 9212 Сребърна топола 9221 Бор 9232 Махагон

9236 Лиственица 9241 Дъб

9262 Тик 9264 Палисандър

9271 Абанос

върху Смърч

9261 Орех

9234 Скандинавско 9235 Червен кедър
червено-върху Смърч

9242 Ела зелено

ЕДНОСЛОЕН ЛАЗУР HSPLUS

Два пъти повече покривност благодарение на високото 
съдържание на масло - спестява време и пари!

> Прозрачен сатен за външна употреба

> Силно се препоръчва за фасади, балкони, покривни стрехи, 
летни къщи, паравани, огради и др.

> Еднослойният лазур HS Plus заглажда повърхността и не се 
бели, лющи и люспи. Покритието е здраво, водо-
отблъскващо, устойчиво на УВ и атмосферните влияния.

> Регулира влажността и намалява свиването и 
разширението на дървесината.

> Брой ръце: един слой е достатъчен!

> Опаковки: 0.75 L; 2.50 L; 25 L

> 1 л покрива прибл. 26 м2 на една ръка.

*ограничена УВ защита

върху Смърч върху Смърч върху Смърч

върху Смърч върху Смърч върху Смърч

върху Смърч върху Смърчвърху Смърч върху Смърч

върху Смърч
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ЦВЯТ & ЗАЩИТА ЗА ЕКСТЕРИОРА

 EN 927-6

12x
УВ - ЗАЩИТА

ИЗПИТАНА СЪГЛАСНО

УВ ЗАЩИТНО МАСЛО ЕКСТРА:  
ЗАЩИТАВА ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ, 
МУХЪЛ И ГЪБИЧКИ.

снимка: Schwörer-Haus KG



Seidenmatt mit Filmschutz 420 Farblos Extra
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COLOUR & PROTECTION FOR THE EXTERIOR

Полагане със:

Необработена или конвеционално 
третирана с масло дървесина без УВ защита

Дървесина, обработена с УВ-Защитно масло 

420 Безцветен сатен
със защитен филм

410 Безцветен сатен 
без защитен филм

УВ ЗАЩИТНО МАСЛО  &
УВ ЗАЩИТНО МАСЛО  ЕКСТРА

Оптимална защита от слънцето - първата безцветна маслена 
УВ защита за външно приложение!

> Безцветен сатен за външно приложение

> Силно се препоръчва за всички вертикални външни
повърхности от дърво: фасади, стрехи, парапети, прозорци
и врати и др.

> Като топ слой върху цветно третирана дървесина с маслата
Осмо, УВ защитното масло удължава значително интер-
валите за реновиране. Като самостоятелен продукт забавя
посивяването с УВ фактор 12 в сравнение с нетретирана
дървесина.

> Защитното УВ масло Екстра съдържа съставки против
плесен, мухъл и гъбички.

> Брой ръце: два слоя за нетретирана дървесина; при
реновиране един слой върху чиста и суха повърхност - без
шлайфане!

> Опаковки: 0.75 L; 2.50 L; 25 L

> 1 л покрива прибл. 18 м² на една ръка.
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ЦВЯТ & ЗАЩИТА ЗА ЕКСТЕРИОРА

 EN 927-6

12x
УВ ЗАЩИТА

ТЕСТВАНА СЪГЛАСНО

ОПТИМАЛНА ЗАЩИТА В РАЗЛИЧНИ 
ЦВЕТНИ ВАРИАНТИ:  
УВ ЗАЩИТНО МАСЛО ЦВЕТНО
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COLOUR & PROTECTION FOR THE EXTERIOR

424 Смърч  425 Дъб 426 Лиственица 427 Дугласка

428 Червен кедър 429 Натурален сатен

Полагане със:

УВ ЗАЩИТНО МАСЛО ЦВЕТНО

Защитава перфектно от слънцето - прозрачна, леко 
пигментирана УВ защита за външно приложение!

> Прозрачен, леко оцветен сатен за външна употреба

> Силно се препоръчва за всички вертикални външни 
повърхности от дърво: фасади, стрехи, парапети, прозорци 
и врати и др.

> Като топ слой върху цветно третирана дървесина с маслата 
Осмо, УВ цветното защитно масло удължава значително 
интервалите за реновиране. Като самостоятелен продукт 
забавя посивяването с УВ фактор 12 в сравнение с 
нетретирана дървесина.

> Цветното защитно УВ масло съдържа активни съставки 
против плесен, мухъл и гъбички.

> Брой ръце: два слоя за необработена дървесина; при 
реновиране един слой върху чиста и суха повърхност  
обикновено е достатъчен - без шлайфане!

> Опаковки: 0.75 L; 2.50 L; 25 L

> 1 л покрива прибл. 18 м² на една ръка.



22

ЦВЯТ & ЗАЩИТА  ЗА ЕКСТЕРИОРА

Полагане със:

WR ИМПРЕГНАНТ*

Специалното защитно импрегниране на дърво срещу 
атака от насекоми и гъбички!

* Използвайте биоцидите безопасно. Преди употреба винаги четете етикета и продуктовата 
информация

> Безцветен импрегнатор за външна употреба

> Силно се препоръчва за елемнти от дърво без структурно
натоварване или допир със земята като прозорци, врати,
щори, перголи, фасади и градински мебели.

> Osmo WR Импрегнант е изключително водоотблъскващ,
намалява разширението и свиването, предпазва от
вредители по дървесината, като потъмняване, гниене и
нападение от насекоми. Идеален като базов слой за всички
масла на Осмо, които се препоръчват като завършващо
покритие!

> Брой ръце: един слой е достатъчен; последващо покритие с
Осмо е абсолютно задължително.

> Опаковки: 0.75 L; 2.50 L; 25 L

> Разходна норма: 160-200 ml/m2
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КОМПЛЕКТ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ГРАДИНСКИ 
МЕБЕЛИ

Нов свеж вид на фините градински мебели - подходящ за 
Тик и много други твърди дървесини!

> Комплект за поддръжка за мебели на открито

> Силно се препоръчва за градински мебели и декинг

> Съдържание: Крафт Гел - освежава и
почиства посивяла дървесина,
Тиково масло спрей - защитава,
поддържа и подобрява
външния вид на градинските
мебели и декинг (водо- и прахо-
отблъскващо масло), полировъчен пад и твърда четка
за почистване.

> Безцветно, водо- и прахо- отблъскващо
масло

> Подчертава натуралната структура на
дървесината

> Прониква дълбоко, регулира влажността и
намалява разширението и свиването.

> 1 л покрива прибл. 5-10 м2 на една ръка.
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ПРЕПАРАТ СРЕЩУ ЗЕЛЕНИ 
ОБРАЗУВАНИЯ*

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕКИНГ

*Използвайте биоцидите безопасно. Винаги четете етикета и продуктовата информация 
преди употреба.

> Високо ефективен концентрат за външна
употреба

> Премахва ефективно замърсявания и петна

> Опаковка: 1 L; 5 L

> 1 л почиства прибл 30-100 м2, в зависимост
от степента на замърсяване.

> Високо ефективен концентрат

> Премахва ефективно зелените образувания

> Опаковка 1 L; 5 L

> 1 л почиства прибл. 30-100 м2, в зависимост
от степента на  позеленяването.

> Специална гъста почистваща паста за
външна употреба

> Надеждно премахва посивяването

> Опаковки: 0,5л; 2,5 л с четка

> 1 л възстановява прибл. 10 м2, в
зависимост от степента на посивяване

КРАФТ МОЩЕН ГЕЛ
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ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА КОМПОЗИТЕН ДЕКИНГ*

Обработете цялата повърхност! Пробното полагане е 
абсолютно задължително!

> Високо ефективен концентрат

> Надеждно почиства полимерни композити

> Опаковка: 1л; 5л

> 1 л почиства прибл. 10-50 м2, в зависмост
от степента на замърсяване

СЪВЕТ ПРИ ОБРАБОТКАТА

За оптимално почистване на декинг от 
дърво или композитен материал 
Осмо предлага машина за почистване 
на декинг и паркет. Ако се интере-
сувате, свържете се с вашия местен 
дилър.

> Гел за премахване на масло за външна употреба

> Премахва стари цветни маслени финиши

> Опаковки: 500 ml, 2.5 л с почистваща четка
за декинг, 5 л и 10 л

> 1 л покрива на един слой прибл.
5 м2, в зависимост от състоянието
на повърхността.

ГЕЛ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА МАСЛО
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОПТИМАЛЕН  РЕЗУЛТАТ

ПОДДРЪЖКА И ИНСТРУМЕНТИ
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ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЧЕТКИ

За почистване на инструментите след работа с 
Осмо масла. Почиства четки бързо и лесно!

COLOUR & PROTECTION FOR THE EXTERIOR

КОМПЛЕКТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА 
СМОЛА

Премахва петната от смола бързо и лесно

ПЛОСКИ ЧЕТКИ

Ширини: 25, 50, 60 и 100 мм.  Подходящи за 
всички масла на Osmo.

КОМПЛЕКТ ЧЕТКА И ВАЛЯК

За ръчно нанасяне на маслата Осмо. Съдържа вана, 3 
сменяеми вложки, микрофибърен валяк 100 мм с 
конектор за връзка с телескопа на Осмо, плоска четка 60 
мм.

ДЕКИНГ ЧЕТКА С ДРЪЖКА 

Благодарение на ергономичната си дръжка с конектор 
за системния телескоп Осмо четката е предназначена 
за ръчно полагане на декинг масла. Размер: 150 мм.

СИСТЕМНА ТЕЛЕСКОПИЧНА ДРЪЖКА

Телескопична дръжка от висококачествен алуминии с
мек захват и технология "Quick Connect". Регулируема
дължина: 120-200 cm.

ЧЕТКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕКИНГ С ДРЪЖКА 

Благодарение на ергономичната си дръжка с конектор за 
системния телескоп Осмо четката е предназначена за 
ръчно почистване на гладък или профилиран декинг. 
Размер: 150 мм.

КОМПЛЕКТ ЗА ДЕКИНГ

Идеален за ръчно нанасяне на декинг масла/ Съдържа 
ваничка, 3 вложки, декинг четка (150 мм) с конектор за 
връзка с телескопа на Осмо, плоска четка (25 мм).
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ФИНИШНА ОБРАБОТКА НА ТЕХНИЧЕСКИ 
МОДИФИЦИРАНА ДЪРВЕСИНА

Като алтернатива на тропическата дървесина, на пазара 
навлизат все повече видове от т.н. технически модифицирана 
дървесина. Чрез модификацията се променят не само 
свойствата на натуралната дървесина, но и свойствата на 
покритието.

По-долу представяме най-разпространените видове 
модифицирана дървесина и обясняваме възможностите да се 
обработят с маслата на Осмо.

ИМПРЕГНИРАН ПОД НАЛЯГАНЕ БОР (ЗЕЛЕН / СИВ) 

Благодарение на солите при импрегниране, абсорбцията 
веднага след процеса е ограничена. Под влияние на 
атмосферните условия, примерно след шест месеца, 
излишната сол се отмива и дървесината може да абсорбира 
защитните покрития. Допълнително импрегниране не е 
необходимо. Ние препоръчваме Крафт Гел за премахване на 
посивяването. Върху импрегнирана под налягане дървесина 
може да се използват всички масла на Осмо. 

ТЕРМО МОДИФИЦИРАНА ДЪРВЕСИНА

Термо модифицираната дървесина е склонна към посивяване 
доста бързо. Поради тази причина съветваме да се обработи 
през първите две седмици след приключване на термо 
обработката. Допълнително импрегниране не е абсолютно 
необходимо. Всички масла за външна употреба могат да бъдат 
използвани. Благодарение на доброто абсорбиране е 
възможен по-висок разход. 

ACCOYA® 

Чрез процеса на ацетилиране дървеният материал става по-
устойчив, принципно по-стабилен и издържа по-дълго. 
Необходимо е допълнително импрегниращо покритие, ако се 
появят леко оцветени петна, тъй като ацетилираният дървен 
материал (обикновено Pinus radiata) е по-податлив на 
посиняване от гъбички. След това дървеният материал може 
да бъде покрит с Osmo масла за външна употреба без никакви 
проблеми.
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KEBONY® 

Чрез импрегнирането с фурфурилов спирт дървесните клетки 
са свързани и по този начин абсорбцията на влага е 
значително намалена. Все пак се препоръчва допълнително 
импрегниращо покритие, тъй като импрегнираният дървен 
материал е податлив на черна плесен. Дървеният материал 
Kebony® може да бъде обработен с всяко Osmo масло за 
външна употреба непосредствено след обработката.

DAUERHOLZ 

Чрез импрегниране с парафинов восък съществува риск от 
отделянето на восъка при екстремни метеорологични условия 
(топлина). Дори при грундиране не може да се постигне добро 
проникване и оптимално свързване с дървесината 
благодарение на восъка. Следователно не препоръчваме 
използването на маслата Osmo за този тип модифицирана 
дървесина.

ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, БОГАТИ НА ЕКСТРАКТИ

Моля, обърнете внимание, че след излагане на атмосферни 
условия, повърхността увеличава значително възможността за 
абсорбиране. Затова се препоръчва и при немодифициран 
дървен материал, особено за видове, богати на екстрактивни 
вещества (също така европейски дъб), да се изчака 
подходящото време за финишна обработка на дървения 
материал. Допълнителни подробности могат да бъдат 
намерени в продуктовата информация на маслата Osmo.
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Original RAL 8028

плътен прозрачен

КЪНТРИ КОЛОР И ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО МАСЛО В 
СМЕСЕНИ ЦВЕТНИ НЮАНСИ
186 RAL и 1950 NCS цвята

Масло в цвят по ваш избор: нашите микропорести, маслени 
покрития се предлагат в почти всички RAL или NCS цветове. 
Кънтри Колор се предлага при поискване и с активни съставки 
против мухъл, плесени и гъбички.

Цветовете се изготвят в нашата лаборатория в рамките на 5-7 
работни дни след поръчката. Цветовете могат да изглеждат 
различно върху различните дървесни видове. Повърхността 
придобива бляскъв оттенък.

Минималната поръчка за цвят е 2,5 л. Смесените цветни 
тонове са приблизителни. Ефектни, флуоресцентни и 
металически цветове не са предлагат.

Повърхността 
придобива бляскъв 
оттенък. 
В зависимост от дърве-
сината цветът може 
оптически да се разли-
чава от този в RAL/NCS 
каталога.



СРАВНЕТЕ ВИЕ

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ СИСТЕМИ

ЕДНА СИСТЕМА: КОМБИНАЦИЯ НА ВСИЧКИ ПРЕДИМСТВА

МАСЛО С ВАКСА 

> Защитава дървото отвътре
> Не образува филм
> Формира защитена, микро 

порьозна повърхност

ПРЕДИМСТВА

> Финишът прониква 
дълбоко в дървесината и 
защитава повърхността

> Подчертава естествения 
дървесен цвят

> Лесно премахване на петна
> Не се напуква, люспи или 

бели
> Отлична устойчивост на 

течности
> Лесно за поддръжка

ТРАДИЦИОННИ СИСТЕМИ 
НА БАЗА МАСЛО

> Защитава дървото отвътре
> Не формира филм
> Не формира защитена 

повърхност

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМИТЕ, 
БАЗИРАНИ НА МАСЛА
> Маслото прониква в 

дълбочина на дървото и се 
свързва с него

> Подчертава дървесния 
натурален цвят

> Лесно се отстраняват 
частични петна

> Не се напуква, люспи или 
лющи

НЕДОСТАТЪЦИ

> Недостатъчна устойчивост на 
течности

> Налочителна честа поддръжка

ЛАК И СИСТЕМИ НА ВОДНА 
ОСНОВА

> Защитава дървесината 
отвън

> Формира филм
> Формира тънък слой

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМИТЕ 
НА ВОДНА ОСНОВА

> Добра устойчивост на 
течности

> Защитава против 
износване

> Лесна поддръжка

НЕДОСТАТЪЦИ

> Възможно реновиране само 
след шлайфане

> Частични поправки не са 
възможни

> Финишът се напуква, люспи и 
бели
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