
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ИНТЕРИОР 
 

Page 1 - WOOD WAX FINISH 

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf 
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · www.osmo.de 

 

 

 
 
 
 

ДЕКОР ВАКСА 
Разнообразие от прозрачни и интензивни цветове! 

 

      
3101 3102 Lightly 3103 3104 3105 3111 
Clear 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
3188 
Snow 

Steamed Beech Light Oak Red Yellow White  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 COAT 

 
ПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Прозрачен или наситен цветен финиш за дърво в 
интериора, който съчетава по своеобразен 
начин предимствата на естествените масла и 
восъци в един уникален продукт. Третираната с 
декор вакса повърхност не позволява 
образуването на петна, водонепропусклива е, 
има висока износоустойчивост и е приятна на 
допир. В сравнение с традиционните финиши, 
при използването на растителни масла и восъци 
се постига равномерно разпределение на цвета 
и хармоничен външен вид.  
Нанася се лесно – без грундиране и шлайфане 
между нанасянията – това ви спестява време и 
пари. Микропорестият финиш не се рони, не се 
напуква и не се люпи. Устойчив на вино, бира, 
кола, кафе, чай, плодови сокове, мляко и вода 
съгласно DIN 68861-1А – без следи от вода. 
Веднъж изсъхнало покритието е безопасно за 
хора, животни и растения (устойчиво на слюнка 
и пот съгл. DIN 53160, подходящо за детски 
играчки съгл. EN 71.3) 

 
 

 

 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Декор ваксата е подходяща за обработка на 
всякакъв вид дървесина в интериора, като: 
облицовки за стени, корнизи, носещи греди и 
врати. Също така е подходяща и за обработка 
на плоскости от ПДЧ и MDF. Идеална е за 
байцване на дървени подове и освежаване на 
потъмнели дървени повърхности. Силно се 
препоръчва за обработка за мебели и детски 
играчки. 

 
СЪДЪРЖАНИЕ 
На базата на естествени растителни масла и 
восъци (слънчогледово масло, соево масло, 
масло от магарешки трън, карнаубов восък и 
канделилов восък), парафин, железен оксид и 
натурални оцветители, титаниев диоксид (бял 
пигмент), сикативи (подсушители) и 
водоотблъскващи добавки. Неароматизиран бял 
спирт (без бензол). Този продукт съответства на 
директивата на ЕС (кат. A/e): 400 гр/л ЛОС 
(2010), като съдържа допустимото количество 
(макс. 400 гр/л) Летливи Органични Съединения.  
Подробна декларация можем да ви изпратим 
след запитване от ваша страна. 

24 m²/ 1l 

3118 3119 3123 3125 3131 3132 Grey 
Granite Grey Silk Grey Pine Blue Green Beige 

 

3136 3137 3138 3143 3161 3164 
Birch Cherry Mahogany Cognac Ebony Oak 

 

3166 3168 3169 3172 3181 3186 
Walnut Oak Antique Black Silk Pebble White Matt 
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Специфично тегло (плътност): 0.90 -1.3 g/cm³ 
Вискозитет: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, 
полутечен 
Мирис: слаб/лек, без мирис след изсъхване 
Точка на запалване: >60°C съгл. DIN EN ISO 
2719 

 
СЪХРАНЯВАНЕ 
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 
Дървесната повърхност трябва да бъде чиста, 
суха и незамръзнала (максимално допустима 
влажност 18%). Декор ваксата е готова за 
нанасяне без да се разрежда. Разбъркайте 
добре. Почистете много добре старото масло до 
отваряне на порите. Старите лак и боя трябва 
да бъдат отстранени. Общоприето е, че трябва 
да носите предпазна маска по време на 
шлайфането. Запълнете малките пукнатини, по-
големите фуги или дупки в дървото (Osmo Wood 
Filler/Оsmo паста за дървесина). Изшлайфайте 
старателно повърхността на дървото. 
Започнете с груба шкурка. Финалното 
шлайфане за подове трябва да е със шкурки 
P120-150, а за мебели P180-240. Преди да 
нанесете маслото почистете праха с метла и 
прахосмукачка. 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. 
 
ОБРАБОТКА 
За прозрачен байц (на една ръка): Нанесете 
тънък слой с твърда четка (Osmo Flat Brush), 
Osmo микрофибърен валяк или ръчен тампон в 
посока на дървесната шарка и разнесете добре. 
Ако желаете да постигнете по-незабележимо 
оцветяване, нанесете тънък слой с памучна 
кърпа. В рамките на 20 мин. след нанасянето, 
равномерно избършете маслото. Проветрете 
добре по време на съхнене. 
За наситен байц (на две ръце):  Нанесете тънък 
слой с твърда четка (Osmo Flat Brush) или Osmo 
микрофибърен валяк в посока на дървесната 
шарка и разнесете добре. Проветрете добре по 
време на съхнене. Нанесете втори тънък слой. 
Забележка: Големи повърхности могат да се 
обработят с шпакла. След втрийте с бял 
тампон. 
 
 

 
Важно: При зони с висока натовареност, като 
н.пр. подове, препоръчваме да нанесете 
еднаръка декор вакса и след това една ръка 
масло с твърда вакса Оригинал. При бели 
подове може да нанесете втора ръка масло с 
твърда вакса Нюанс 3040 Бял.  
Като цяло наситените светове (които могат да се 
постигнат при две ръце) не се препоръчват за 
подови настилки, поради риска да бъде нанесен 
твърде много материал.   
 
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 
С Osmo Brush Cleaner (без добавени аромати). 
 
ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ 
Около 24 часа (при нормална температура, 23°C, 
50% влажност). При по-ниски температури и/или 
по-висока влажност времето за изсъхване се 
удължава. Проветрете добре. 
 
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. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 
Ако нанесете твърде голямо количество 
материал или има недобра вентилация в 
помещението, времето за съхнене ще се 
увеличи. 
Изберете цвят, който се доближава или е по-
тъмен от естествения цвят на дървесината. 
Препоръчва се пробно нанасяне. 
Естественият цвят на дървото изпъква при 
нанасяне на масло и придава т.нар. „мокър 
ефект”. 
За тъмна и богата на екстракти твърда 
дървесина (н.пр. Венге, Мербау, Жатоба и т.н.) 
препоръчваме употребата на Osmo Wood Wax 
Finish Clear Extra Thin. Препоръчва се пробно 
нанасяне.  
Внимание: Във вътрешността на шкафове и 
чекмеджета нанесете най-много един тънък 
слой с парцал. 

 
ВНИМАНИЕ 
Дръжте далеч от деца. Избягвайте контакт с 
очите, кожата и дрехите. Носете със себе си 
опаковката или етикета на продукта при нужда 
от консултация с лекар. Използвайте само на 
открито или в добре вентилирани помещения.  
Внимание: Незабавно след употреба изперете 
всяка кърпа попаднала в контакт с продукта или 
я съхранете в херметически затворен съд. 
(опастност от самозапалимост).  
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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 
3101 Безцветен 
3102 Слабо парен бук 
3103 Светъл дъб 
3104 Червен 
3105 Жълт 
3111 Бял 
3118 Гранитено сиво 
3119 Копринено сиво 
3123 Бор 
3125 Син 
3131 Зелен 
3132 Сив беж 
3136 Бреза 
3137 Череша 
3138 Махагон 
3143 Коняк 
3161 Абанос 
3164 Дъб 
3166 Орех 
3168 Дъб антик 
3169 Черен 
3172 Коприна 
3181 Pebble 
3186 White Matt 
3188 Snow 

 
РАЗФАСОВКИ (В зависимост от продукта) 
0.125 л; 0.375 л; 0.75 л; 2.50 л; 25 л 

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

 
Version 02/17 
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