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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 

 

 
 
 
 
 

ДЕКОРВАКСА - WOOD WAX FINISH 
Transparent and intensive colour designs! 

 

 
3101 3102 Lightly 3103 3104 3105 3111 
Clear Steamed Beech  Light Oak Red Yellow White  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 m2 / 1l 

 
 

3188 
Snow 

 
1 COAT 

 
 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Финишно цветно покритие, прозрачно или с 
интензивни цветове, което съчетава по 
неповторим начин предимствата на натуралните 
масла и восъци в един продукт. 
Osmo Декорвакса е устойчива ма мръсотия, вода 
и абразия и изглажда повърхността. Структурата 
на дървото остава видима. 
В сравнение с традиционните системи за 
оцветяване, при използването на растителни 
масла се постига равномерно разпределение на 
цвета. Лесното му приложение – без грундиране 
и шлайфане между нанасянията – спестява 
време и пари. Повърхността е мокропореста и не 
се напуква, не се цепи и не се бели, дървесината 
остава с отворени пори. Устойчива на вино, 
бира, кола, кафе, чай, плодови сокове, мляко и 
вода съгласно DIN 68861-1C – не оставя петна 
от вода. Изсъхналото масло е безопасно за 
хората, животните и растенията (не променя 
цвета си при досег със слюнка и пот съгласно 
DIN 53160, подходяща за детски играчки 
съгласно EN 71.3). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
За всички интериорни повърхности от дърво: стени, 
тавани, врати, первази, греди, също и за фурнирован 
МДФ / ПДЧ и корк. Идеално за оцветяване на дървени 
подове и за самостоятелна защита на дървесина във 
влажни помещения (кухня, баня). Препоръчва се 
особено за мебели и детски играчки.  
 
 
СЪСТАВ 
Базирано на натурални растителни масла и вакси (масло от 
слънчоглед, соя, магарешки бодил, карнаубова и канде-
дилова вакса), парафинови вакси, железен оксид и 
органични пигменти, титанов диоксид бял пигмент, сикативи 
и водо-отблъскващ добавки. Дезароматизиран терпентин 
(benzene-free). Продуктът отговаря на изискванията на ЕС 
EU-Regulation (2004/42/EC) ЛОС макс. 400 g/l (Cat. A/i 
(2010)).  
 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Отн. тегло: 0,90-1,3 g/cm³ 
Вискозитет: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, viscid 
мирис: слаб, без мирис след изсъхване;  
точка на запалване: >61 °C, acc. DIN EN ISO 2719 
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СЪХРАНЕНИЕ 
5 години и повече на сухо място и добре 
затворена опаковка. Ако замръзне, оставете за 
24-36 часа на стайна температура преди 
ползване.. 

 
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 
Дървената повърхност трябва да бъде чиста, 
суха (макс. 18%), незамръзнала. Osmo 
Декорвакса е готова за употреба. Не 
разреждайте. Разбъркайте добре. 
Старите микропорьозни покрития трябва да 
бъдат старателно почистени.  Старите лак или 
боя да се отстранят. При шлайфане използвайте 
маска. Малки пукнатини и дупчици да бъдат 
запълнени (с Osmo Кит за дърво). 
Повърхността изисква внимателно шлайфане, 
като се започва с по-груба шкурка, крайно 
шлайфане за подове с P 100 – 150, за мебели 
P180-240. Премахнете прахта от шлайфането с 
прахосмукачка преди да нанесете маслото. Ако е 
възможно първа ръка нанесете от всички страни. 
Готовата повърхност се влияе освен от други 
фактори и от естествените характеристики на 
дървесината. По принцип се препоръчва пробно 
нанасяне, особено за непознати дървесини. 

 
 

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ 
Прозрачно оцветяване: (1 слой): Нанесете много 
тънко върху суха чиста дървесина с ОСМО 
честка с естествен твърд косъм или ОСМО 
микрофибърен валяк. Разнесете добре.  
За фин цветен ефект, нанесете тънко с кърпа 
без власинки и в рамките на 20 минути 
избършете равномерно. Съхне на добра 
вентилация. 
Интензивно оцветени (2 слоя): Нанесете много 
тънко на чиста и суха повърхност по протежение 
на текстурата с Осмо четка с естествен косъм 
или Осмо микрофибърен валяк. Оставете да 
изсъхне. Нанесете втори слой - също така тънко. 
Забележка: За по-големи повърхности може да 
използвате шпакла, след което втрийте с бял 
пад. За повърхности с механично натоварване 
като подове препоръчваме само 1 слой 
Декорвакса след което нанесете безцветна вакса 
с твърд восък. За бели подове топ слой с леко 
пигментирания Polyx®-Oil Tints 3040 White. 
Принципно интензивните цветове не се 
препоръчват за подове поради риска да се 
нанесе твърде много от продукта. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 
С Osmo Brush Cleaner (без ароматни съединения). 
 
 
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ 
Прибл. 24 часа (нормални климатични условия, 
23°C/50% относителна влажност). По-ниски 
температури и/или по-висока влажност могат да 
удължат времето за съхнене. Осигурете добра 
вентилация.  
 
РАЗХОДНА НОРМА 
Прибл. 24 m² за 1 ръка с 1 литър. 
Разходът се влияе до голяма степен от типа 
дървесина. Данните са за шлайфана, гладка 
повърхност. Други повърхности могат да доведат до 
по-голям разход. 
 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 
Полагането в по-голямо количество и недо-
статъчна вентилация ще доведе до забавяне на 
съхненето и типична миризма на масло. 
Изберете цветни тонове, които съответстват на 
естествения тон на дървото или по-тъмен цвят 
(направете проба). Маслата засилват естест-
вения цвят на дървесина (постоянент видим 
мокър ефект). За твърди тъмни дървесини като 
Венге, Меранти, Жатоба, Мербау и др. 
препоръчваме използването на Кларвакса 
(препоръчва се проба). Внимание: Нанесете 
само един тънък слой във вътрешността на 
чекмеджетата 
 

 
ВНИМАНИЕ 
Запалима течност и пари. 
 
 
Дръжте далече от децата. Съдържа 2-
butanonoxime. Може да предизвика алергична 
реакция. Ако е необходим лекарски съвет, 
занесете кутията с надписи. Използвайте при 
добре вентилирани помещения. Изхвърляйте 
само напълно празни опаковки на определените 
за целта места съгласно местното 
законодателство (EU-код за отпадъци 08 01 11). 
Само напълно празни опаковки могат да се 
рециклират 
Внимание: Измийте всяко парче плат, пропито с 
продукта веднага или го съхранете в 
херметически затворен метален контейнер 
(опасност от самозапалване). Лист за 
безопасност за професионалисти при запитване. 
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ДЕПОНИРАНЕ 
Изхвърляйте само напълно празни опаковки 
на определените за целта места съгласно 
местното законодателство (EU-код за 
отпадъци 08 01 11). Само напълно празни 
опаковки могат да се рециклират 

 

 
ЦВЕТОВЕ 
3101 безцветно 
3102 светъл парен бук 
3103 светъл дъб 
3104 червено 
3105 жълто 
3111 бяло 
3118 сиво гранит 
3119 копринено сиво 
3123 бор 
3125 син 
3131 зелен 
3132 сиво бежово 
3136 бреза 
3137 череша 
3138 махагон 
3143 коняк 
3161 абанос 
3164 дъб 
3166 орех 
3168 дъб антик 
3169 черно 
3172 коприна 
3181 шагрен 
3186 бял мат 
3188 снежно бял 

РАЗФАСОВКА (в зависимост от продукта) 
0.125 L; 0.375 L; 0.75 L; 2.50 L; 25 L 
 
 
The above mentioned information is provided to the 
best of our knowledge however without any liability. 
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