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ДЕКИНГ МАСЛО  
срещу подхлъзване 
За външни дървени настилки! 

 

 
430 
ПРОЗРАЧНО 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 COAT 

 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Масло с копринено-матов ефект за третирана 
вече с цветни масла дървесина за външни 
тераси от масивна дървесина - декинг. Съдържа 
специална, силно кондезирана, органична 
добавка срещу подхлъзване, която е 
разпределена равномерно и има ефект, 
противовъздействащ подхлъзването, след 
изсъхване. 
Микропорестата повърхностна структура 
позволява на дървесината да диша и намалява 
разширението и свиването й. Нанася се лесно и 
не се наслоява.  
На базата на естествени масла, не задържа 
водата. Не се напуква, не се отлепва и не се 
лющи. Нанася се без предварително шлайфане. 
Съдържа вещества за превантивна защита 
срещу мухъл, плесен и гъбички.  

 
ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
За всички видове дървесина, използвана за 
външни тераси (декинг) и стълби, например 
бангкирай, масарандуба, гарапа, семейство 
борови, дугласка. Подходящо е за грапави, 
напукани или гладки повърхности. 

 
СЪДЪРЖАНИЕ  
На базата на естествени растителни масла 
(слънчогледово масло, соево масло, масло от 
магарешки будил и ленено масло), подсушители 
и добавки. Биоцидна активна съставка: 
Пропиконазол. Неароматизиран тестов бензин  
(без бензол). Този продукт съответства на 
директивата на ЕС (категория A/i): 500 гр/л ЛОС 
(2010), като съдържа допустимото количество 
(макс. 500 г/л) Летливи Органични Съединения.  
Подробна декларация можем да ви изпратим 
след запитване от ваша страна. 
 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Специфично тегло: (плътност): 0,9 – 1,0 гр/см3 
Вискозитет: 20 – 25 s (DIN 53211/4 мм) 
Мирис: слаб/лек, без мирис след изсъхване 
Точка на запалване: над 63°C съгласно DIN EN 
ISO 2719 

 
ТРАЙНОСТ 
5 години и повече, ако се съхранява на сухо 
място, при добре затворена опаковка.  Ако се 
сгъсти поради ниски температури, да се остави 
преди употреба 24-36 часа на стайна 
температура. 
 
ПОДГОТОВКА 
Препоръчваме предварително омасляване на 
терасата с цветно масло като например Osmo 
Bangkirai-Oil (декинг масло - бангкирай), Osmo 
Larch-Oil или Douglas Fir Oil (декинг масло – 
лиственица или дугласка) или Osmo Natural Oil 
Woodstain (Защитно лазурно масло). Така Anti-
Slip Decking Oil действа като защита срещу 
атмосферните условия и удължава трайността 
на маслото. 
При реновация почистете много добре старото 
масло до отваряне на порите. В същото време 
можете да премахнете посивелите и износени 
участъци с Osmo Wood Reviver Power-Gel. 
Дървесната повърхност трябва да бъде чиста, 
суха и незамръзнала (максимално допустима 
влажност 20%). Osmo Anti-Slip Decking Oil е 
готов за нанасяне без да се разрежда. 
Разбъркайте добре. 
Старите лак и боя трябва да бъдат отстранени. 
Общоприето е, че трябва да носите предпазна 
маска по време на шлайфането. 
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Крайният вид на готовата повърхност може да 
бъде повлиян от редица фактори, вкючително 
състоянието на дървесината. Поради тази 
причина, винаги е препоръчително да 
обработите пробен участък предварително, 
особено при работа с непознат материал. Ако 
желаете допълнителна, превантивна защита 
срещу гниене, мухъл и нападение от насекоми, 
омаслете дървесината предварително – при 
възможност от всички страни – с Osmo WR Base 
Coat* (Osmo импрегнант WR). 
*Използвайте биоцидите внимателно. Преди 
употреба винаги четете характеристиките и 
информацията за продукта. 
 
ОБРАБОТКА 
Нанесете тънък слой с твърда четка в посока на 
дървесинната шарка и разнесете добре. За 
бързо обработване на големи повърхности ви 
препоръчваме оразмерената по широчина на 
дъските Osmo четка за подови повърхности 
(Osmo Decking Brush) 150 мм, която щади гърба 
ви и с която можете да работите в изправено 
положение. 
Оставете да изсъхне за приблизително 12 часа 
при добро проветрение. 
Обикновенно нанасянето на една ръка при 
реновиране на чиста и суха повърхност е 
напълно достатъчно. 
 
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 
С Osmo Brush Cleaner (Osmo почистващ 
препарат) (без аромат). 
 
ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ 
Около 12 часа (при нормална температура,23 
°C, 50% влажност). При по-ниски температури 
и/или по-висока влажност времето за изсъхване 
се удължава. 
 
РАЗХОДНА НОРМА 
Един литър покрива прибл. 24 м2 на 1 ръка 
Разходът значително се влияе от състоянието 
на дървесината. Предоставените тук данни се 
отнасят за гладки и чисти повърхности. Други 
типове повърхности могат да доведат до 
промяна в разходната норма. 
 
УКАЗАНИЯ 
Osmo Anti-Slip Decking Oil е безцветно масло и 
затова предпазва само отчасти срещу 
изсветляване от UV слънчевите лъчи. Една 
ръка цветно масло последвана от една ръка 
декинг масло срещу подхлъзване, ви гарантира 
 
 
 
 

 
 пълна защита. Anti-Slip Decking Oil не е 
подходящ за самостоятелна употреба (без 
комбинация с друго масло).Маслата усилват 
естествения цвят на дървесината (дълготраен 
мокър ефект). 
За да избегнете избледняването на 
дървесината и намаляващото действие срещу 
подхлъзване, повърхностите трябва да бъдат 
третирани частично през навременни 
интервали. Ако вече се е стигнало до 
избледняване, третирайте повърхността с Osmo 
Wood Reviver Power-Gel (Osmo препарат за 
почистване и освежаване) и нанесете отново 
масло. При някои видове дървесина 
водоразтворимите, цветни вещества има 
опасност да се измият под влияние на 
атмосферните условия. 
 
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ 
Дръжте далеч от деца. Избягвайте контакт с 
очите, кожата и дрехите. Съдържа 
пропиконазол. Може да предизвика алергична 
реакция. Носете със себе си опаковката или 
етикета на продукта при нужда от консултация с 
лекар. Използвайте само на открито или в добре 
вентилирани помещения. Има дълготраен 
вреден ефект за водната флора и фауна. 
Избягвайте разпространението му в околната 
среда.  
Внимание: Незабавно след употреба изперете 
всяка кърпа попаднала в контакт с продукта или 
я съхранете в херметически затворен съд. 
(опастност от самозапалимост). Изсъхналото 
масло съответства на изискванията на 
категория В2 (нормално запалим) съгласно DIN 
4102. Можете да получите подробна 
информация за безопасност при запитване от 
Ваша страна в случаите на професионална 
употреба. 
 
ИЗХВЪРЛЯНЕ 
Изхвърлете остатъчния продукт и напълно 
празните опаковки в съответствие с местните 
официални разпоредби (код на отпадъка 08 01 
11). Само напълно празни кутии могат да бъдат 
рециклирани. 
 
ЦВЕТОВА ГАМА 
430, Безцветен 
 
РАЗФАСОВКИ 
0.75 л; 2.50 л; 25 л 
 
Горепосочената информация е предоставена на 
добра воля и не поражда правни отношения. 
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