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ДЕКИНГ МАСЛО 
Разнообразие от цветове и 
ненадмината издръжливост 
независимо от климата! 

 

     
004 
Douglas Fir Oil 
Natural shade 

 

 
013 
Garapa-Oil 
Natural shade 

006 
Bangkirai-Oil 
Natural shade 

 

 
014 Massa- 
randuba-Oil 
Natural shade 

007 
Teak-Oil 
Clear 

 

 
016 
Bangkirai-Oil 
Dark 

009 
Larch-Oil 
Natural shade 

 

 
019 
Decking-Oil 
Grey 

010 
Thermowood- 
Oil Transparent 

 

 
021 
Decking-Oil 
Bog Oak 

 
 
 
 

 
1 COAT 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Декоративно защитно покритие за дърво – за 
външно приложение, на базата на природо-
естествени масла  със сатенено-матов ефект.  
Порите на дървесината остават открити и 
позволяват на дървото да диша, с което се 
редуцира разширението и свиването на 
дървесината. Покритието е водоотблъскващо, 
изключително устойчиво на атмосферните 
условия и UV-лъчите. Покритието не се напуква, 
не се бели и не се люпи. 
Не се налага предварително шлайфане и 
грундиране. Нанася се лесно и не се наслоява. 
Не изсъхва докато се полага. Веднъж изсъхнало 
покритието е безопасно за хора, животни и 
растения (устойчиво на слюнка и пот според 
Германския DIN 53160, подходящо за детски 
играчки според EN 71.3) 

 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Osmo Decking-Oils поддържа и защитава 
дървени декинги, градински мебели, 
разделителни прегради изработени от различни 
типове иглолиста и екзотична дървесина 
като: импрегниран под налягане Бор, Дугласка 
ела, Кедър, Дъб или Бонгкирай – също така е 
подходящо за безцветна защина на Тик, 
Евкалипт и други екзотични дърветам 
включително термично обработена 
дървесина. 
  
СЪДЪРЖАНИЕ 
На базата на естествени растителни масла 
(слънчогледово масло, соево масло, масло от 
магарешки трън, ленено масло), желязно-
оксидни и органични пигменти, титаниев 
диоксид (бял пигмент), сикативи (подсушители) 
и водоотблъскващи добавки. Летливи съставки: 
деароматизиран бял спирт (без бензол). В 
съотсетствие на директивата на ЕС 2004/42/EC): 
извън регулярните норми на Летливи Органични 

съединения (ЛОС). Подробна декларация 
можем да ви изпратим след запитване от ваша 
страна. 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Специфично тегло (плътност): 0.85-0.95 g/cm³ 
Вискозитет: 30-60s  съгл. 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 
Някои дървесни видове с високо съдържание на 
натурални екстракти трябва да бъде оставена на 
открито (минимум 4 седмици) преди 
първоначално третиране с масло или трябва да 
бъдат почистени с Osmo Brush Cleaner и Thinner 
(обезмаслител). 
Смолиста дървесини като Larch или Douglas Fir 
трябва да бъдат оставени на открито за поне 6 
седмици. Импрегнираната под налягане 
дървесина, като Massaranduba, Bangkirai или 
Garapa трябва да бъде оставен на открито за 
поне 3 месеца. 
Почистете вече посивялата дървесина с Osmo 
Wood Reviver Power-Gel преди да нанесете 
Osmo Decking- Oils. 
Дървесната повърхност трябва да бъде чиста, 
суха и незамръзнала (максимално допустима 
влажност 20%).  
Почистете много добре старото масло до 
отваряне на порите. Старите лак и боя трябва да 
бъдат отстранени. Общоприето е, че трябва да  

24 m²/ 1l 
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носите предпазна маска по време на 
шлайфането. 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 превантивна защита срещу плесен, 
мухъл и нападение от насекоми във външните 
помещения, нанесете от всички страни Osmo 
WR Base Coat* (Osmo импрегнант WR*.) 
 
ОБРАБОТКА 
Нанесете тънък слой върху чисто и добре 
подсушено дърво, с твърда четка (Osmo Flat 
Brush) или памучен плат по посока на 
дървесната шарка и разнесете добре. 
За бързо и лесно нанасяне използвайте четката 
Osmo Decking Brush (150 mm), която е 
специално разработена за работа с декинг и ви 
позволява да нанесете маслото докато сте в 
изправено положение. 
Подсигурете добра ветилация по време на 
съхнене. 
След изсъхване нанесете втори слой. 
Ако не желаете наситен цвят, препоръчваме 
втората ръка да бъде безцветен Anti-Slip 
Decking Oil. (не съчетавайте с безцветен Teak-
Oil 007) 

 
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 
С Osmo Brush Cleaner (без добавени аромати). 

 
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. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 
Osmo Teak-Oil е безцветен финиш и поради 
това предлага много малко UV-защита. За 
безцветен финиш на преградни дървени 
елементи препоръчваме Osmo UV-Protection-Oil 
/ UV-Protection-Oil Extra, а за декинг Anti-Slip 
Decking Oil. Те предлагат по висока защита на 
пигмента и по този начин увеличават 
износоустойчивостта на обработената 
повърхност. 

 
 

 
За силно натоварени зони (н.пр. декинг)  
препоръчваме да проверявате състоянието на 
повърхността поне веднъж годишно и регулярно 
да реновирате с подходящия за целта финиш.  
Грубите или оребрени повърхности абсорбират 
по-голямо количество материал на 1 м2 спрямо 
гладките повърхности. 
При някои видове дървесина водоразтворимите, 
цветни вещества има опасност да се измият под 
вличние на атмосферните условия. 
 
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). 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 
004 Дугласка Натурална  
006 Бангкирай Натурален 
007 Тик безцветен 
009 Лиственица Натурална 
010 Термодървесина Натурална 
013 Гарапа Натурална 
014 Масарандуба натурална 
016 Бангкирай тъмен 
019 Сиво 
021 Черен дъб (Bog Oak) 

 
РАЗФАСОВКА 
0.75 л; 2.5 л; 25 L 

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