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1NÁTĚR

Upozornění: Vydatnost jednotlivých produktů je přímo závislá na stavu a druhu příslušného dřeva. Všechny údaje se vztahují na hladký a hoblovaný/
obroušený povrch. U jiných povrchů, jako např. kartáčovaný, strukturovaný nebo vroubkovaný povrch může být stupeň vydatnosti odlišný. Podle druhu dřeva 
a jeho zpracování (např. broušení) může být dosaženo různých výsledků, proto se doporučuje provést zkušební nátěr. Vždy je třeba vyhodnotit před aplikací 
vhodnost použitelnosti vybrané dřeviny pro daný účel.

18 m2 / 1 l

UV-OCHRANNÝ OLEJ BAREVNÝ

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 0,750 116  00  049 4

 2,50 116  00  057 2

 0,75 116  00  033 4

 2,50 116  00  034 2

 0,75 116  00  062 4

 2,50 116  00  063 2

 0,75 116  00  068 4

 2,50 116  00  069 2

 0,75 116  00  041 4

 2,50 116  00  042 2

 0,75 116  00  051 4

 2,50 116  00  052 2

 

424  smrk/jedle polomatný 
s ochranou nátěru

425  Dub polomatný s 
ochranou nátěru

426  Modřín polomatný s 
ochranou nátěru

427  Douglaska polomatný 
s ochranou nátěru

428  Cedr polomatný s 
ochranou nátěru

429  Natural polomatný s 
ochranou nátěru

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr na surové dřevo cca 55 ml/m².

2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nánosu v ještě mokré 
ploše. 

3. Schnutí cca 10 - 12 hodin (při normálním klima cca 23° C / rela-
tivní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší 
vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při 
dostatečném větrání.

4. Druhý nátěr cca 55 ml/m².

5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 3.

VÝHODY

 > S ochranou nátěru
 > Jako konečný nátěr na již barevně upravené dřevo 

výrazně prodlužuje interval renovace.
 > Jako samostatný nátěr zamezuje procesu šednutí 

ochranným faktorem UV 12 v porovnání se dřevem 
bez úpravy.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo UV-Ochranný olej barevný je vhodný na 
všechny svislé dřevěné plochy ve vnějších pros-
torách: dveře, okna a okenice (rozměrově přesné 
stavební díly); přístřešky pro auta, dřevěné fasády, 
balkóny, ploty, pergoly, zahradní nábytek a zahradní 
domky (rozměrově nepřesné stavební díly). 

NÁŘADÍ

 

1NÁTĚR

18 m2 / 1 l

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 0,75 116  00  021 4

 2,50 116  00  022 2

 0,75 116  00  026 4

 2,50 116  00  027 2

 

410  Bezbarvý bez ochrany 
nátěru

420  Bezbarvý s ochranou 
nátěru

NÁŘADÍ

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr na surové dřevo cca 55 ml/m².

2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nánosu v ještě mokré 
ploše. 

3. Schnutí cca 10 - 12 hodin (při normálním klima cca 23° C / rela-
tivní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší 
vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při 
dostatečném větrání.

4. Druhý nátěr cca 55 ml/m².

5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 3.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo UV Ochranný olej je vhodný na všechny svislé 
dřevěné plochy ve vnějších prostorách: dveře, okna a 
okenice (rozměrově přesné stavební díly); přístřešky 
pro auta, dřevěné fasády, balkóny, ploty, pergoly, 
zahradní nábytek a zahradní domky (rozměrově 
nepřesné stavební díly). 

VÝHODY

 > S látkami na ochranu nátěru nebo bez látek na 
ochranu nátěru ( 410 bez účinných látek, 420 s 
účinnými látkami ).

 > Jako konečný nátěr na již předem barevně uprave-
né dřevo výrazně prodlužuje interval renovace.

 > Jako samostatný nátěr zamezuje procesu šednutí 
ochranným faktorem UV 12 v porovnání se dřevem 
bez povrchové úpravy.

UV OCHRANNÝ OLEJ /  
UV OCHRANNÝ OLEJ EXTRA
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BARVY A OCHRANA VENKU

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. První nátěr na surové dřevo cca 35 ml/m².

2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nátěru v ještě mokré 
ploše.

3. Schnutí cca 4 - 6 hodin (při normálním klima cca 23° C / rela-
tivní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší 
vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při 
dostatečném větrání.

4. Druhý nátěr cca 35 ml/m². (V případě renovace stačí zpravidla 1 
nátěr na očištěný povrch)

5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 3.

* 701 bezbarvá matná neposkytuje UV ochranu

VÝHODY

 > Penetrace a lazura v jednom nátěru (obsahuje 
látky chránící nátěr) 

 > Odpuzuje vodu a je mimořádně odolná vůči 
povětrnostním vlivům a UV záření

 > Porézní povrch s otevřenými póry
 > Nátěr je chráněn proti napadení plísní, řasou a 

houbou

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Ochranná olejová lazura na dřevo je ideální 
pro veškeré dřevo vhodné pro exteriér. Dveře, 
okna a okenice (rozměrově stálé stavební díly), 
přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, 
dřevěné terasy, ploty, pergoly, zahradní nábytek a 
zahradní domky (rozměrově nestálé stavební díly).

NÁŘADÍ

 

1NÁTĚR

26 m2 / 1 l

OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA

Na vyžádání také k dostání v 25 l kanystrech.

Tip: Na přání také k dostání ve 186 barevných odstínech RAL a v 1950 
barevných odstínech NCS.

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 0,75 121  00  001 4

 2,50 121  00  002 2

 0,75 121  00  075 4

 2,50 121  00  085 2

 0,75 121  00  055 4

 2,50 121  00  056 2

 0,75 121  00  004 4

 2,50 121  00  005 2

 0,75 121  00  007 4

 2,50 121  00  008 2

 0,75 121  00  010 4

 2,50 121  00  011 2

 0,75 121  00  013 4

 2,50 121  00  014 2

 0,75 121  00  097 4

 2,50 121  00  096 2

 0,75 121  00  017 4

 2,50 121  00  018 2

 0,75 121  00  035 4

 2,50 121  00  036 2

 0,75 121  00  038 4

 2,50 121  00  039 2

 0,75 121  00  084 4

 2,50 121  00  086 2

 0,75 121  00  254 4

 2,50 121  00  256 2

 0,75 121  00  264 4

 2,50 121  00  266 2

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 0,75 121  00  023 4

 2,50 121  00  024 2

 0,75 121  00  026 4

 2,50 121  00  027 2

 0,75 121  00  150 4

 2,50 121  00  151 2

 0,75 121  00  274 4

 2,50 121  00  276 2

 0,75 121  00  284 4

 2,50 121  00  286 2

 

700  Borovice

701  Bezbarvà

702  Modřín

703  Mahagon

706  Dub

707  Ořech

708  Teak

710  Pinie

712  Ebenové dřevo

727  Palisandr

728  Cedr

729  Jedlově zelenà

731  Oregon pinie

732  Dub světlý

 

900  Bílà

903  Bazaltově šedà

905  Patina

906  Perleťově šedà

907  Křemičitě šedà

HEZKÉ MATNÉ POVRCHY 

Pokud se nátěr na dřevo vsákne do podkladu nerovnoměrně, 
což se může u měkkých dřevin lehce stát, bude nátěr barevně 
nestejnoměrný. Pro lepší, jednotný a matnější povrch doporučujeme 
dodatečnou úpravu Ochrannou olejovou lazurou na dřevo 701 bez-
barvou. Tím budou lesklejší místa matována a nátěr se stane opticky 
stejnoměrný. 

ODBORNÝ TIP



efekt

 

1NÁTĚR

 

1NÁTĚR

Vyzkoušeno dle DIN EN 71.3, stálobarevný po kontaktu s potem a sl
in

am
i

Nezávadné pro 
člověka, zvířata a rostliny

Po uschnutí nátěru
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MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. První nátěr na surové dřevo cca 35 ml/m².

2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nátěru v ještě 
mokré ploše.

3. Schnutí cca 4 - 6 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní 
vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší 
vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při 
dostatečném větrání.

4. Druhý nátěr cca 35 ml/m². (V případě renovace stačí zpravidla 1 
nátěr na očištěný povrch)

5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 3.

VÝHODY

 > S pravými metalickými částicemi
 > Penetrace a lazura v jednom nátěru (obsahuje 

látky chránící nátěr) 
 > Odpuzuje vodu a je mimořádně odolná vůči 

povětrnostním vlivům a UV záření
 > Porézní povrch s otevřenými póry
 > Nátěr je chráněn proti napadení plísní, řasou a 

houbou

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Ochranná olejová lazura na dřevo Efekt je 
ideální pro veškeré dřevo vhodné pro exteriér. 
Dveře, okna a okenice (rozměrově stálé stavební 
díly), přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, 
dřevěné terasy, ploty, pergoly, zahradní nábytek a 
zahradní domky (rozměrově nestálé stavební díly).

NÁŘADÍ

Upozornění: Vydatnost jednotlivých produktů je přímo závislá na stavu a druhu příslušného dřeva. Všechny údaje se vztahují na hladký a hoblovaný/
obroušený povrch. U jiných povrchů, jako např. kartáčovaný, strukturovaný nebo vroubkovaný povrch může být stupeň vydatnosti odlišný. Podle druhu dřeva 
a jeho zpracování (např. broušení) může být dosaženo různých výsledků, proto se doporučuje provést zkušební nátěr. Vždy je třeba vyhodnotit před aplikací 
vhodnost použitelnosti vybrané dřeviny pro daný účel.

26 m2 / 1 l

OCHRANNÁ OLEJOVÁ  
LAZURA EFEKT

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny 

 0,75 121  00  230 4

 2,50 121  00  231 2

 0,75 121  00  242 4

 2,50 121  00  243 2

 0,75 121  00  248 4

 2,50 121  00  249 2

1140  Stříbrný akát

1142  Stříbrnà grafit

1143  Stříbrnà onyx

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 1 nátěr

1. Nátěr na surové, broušené dřevo cca 35 ml/m².

2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po nánosu v ještě mokré 
ploše.

3. Schnutí cca 12 hodin (při normálním klima cca 23° C/relativní 
vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší 
vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při 
dostatečném větrání.

VÝHODY

 > Dvojí úspora díky vysokému podílu oleje – šetří 
čas a peníze

 > Vyhladí povrch dřeva, neodprýskává, nepraská a 
neodlupuje se

 > Nátěr je trvanlivý, odolný vůči povětrnostním vlivům 
a UV záření, odpuzuje vodu a reguluje vlhkost.

 > Nenechá dřevo nabobtnat

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Jednorázová lazura HSPlus je ideální na 
dekorativní zhodnocení dřeva, které je vhodné pro 
exteriér. Přístřešky pro auta, balkóny, ploty, pergo-
ly, zahradní nábytek a zahradní domky. Velmi dobře 
se hodí k obnovení starých lazur s otevřenými póry.

NÁŘADÍ

26 m2 / 1 l

Na vyžádání také k dostání v 25 l kanystrech.

JEDNORÁZOVÁ LAZURA  
HSPLUS

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 0,75 111  01  060 4

 2,50 111  01  065 2

 0,75 111  01  450 4

 2,50 111  01  455 2

 0,75 111  01  480 4

 2,50 111  01  485 2

 0,75 111  01  240 4

 2,50 111  01  245 2

 0,75 111  01  330 4

 2,50 111  01  335 2

 0,75 111  01  030 4

 2,50 111  01  035 2

 0,75 111  01  210 4

 2,50 111  01  215 2

 0,75 111  01  390 4

 2,50 111  01  395 2

 0,75 111  01  150 4

 2,50 111  01  155 2

9211  Smrk bílý

9212  Stříbrný topol

9221  Borovice

9232  Mahagon

9234  Skandinàvskà červenà

9235  Červený cedr

9236  Modřín

9241  Dub

9242  Jedlovà zelenà

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 0,75 111  01  360 4

 2,50 111  01  365 2

 0,75 111  01  420 4

 2,50 111  01  425 2

 0,75 111  01  120 4

 2,50 111  01  125 2

 0,75 111  01  270 4

 2,50 111  01  275 2

9261  Ořech

9262  Teak

9264  Palisandr

9271  Ebenové dřevo
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BARVY A OCHRANA VENKU

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr na surové dřevo cca 35 ml/m².

2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nánosu v ještě 
mokré ploše.

3. Schnutí cca 10 - 12 hodin (při normálním klima cca 23° C / rela-
tivní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší 
vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při 
dostatečném větrání.

4. Druhý nátěr cca 35 ml/m². (V případě renovace stačí zpravidla  
1 nátěr na očištěný povrch)

5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 3.

VÝHODY

 > Struktura dřeva zůstane rozeznatelná
 > Všechny barevné odstíny lze vzájemně 

míchat
 > Selská barva je odolná vůči 

povětrnostním vlivům a robustní vůči 
malému poškození

 > Odolná vůči potu a slinám, i pro dětské 
hračky zcela zdravotně nezávadná

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Selská barva je určena pro všechny exteriérové dřevěné prvky, 
kde je vyžadována výjimečná odolnost. Vhodná na dřevěné fasády, 
balkóny, okna a okenice, ploty, pergoly, dřevěné šindele, zahradní ná-
bytek a zahradní domky, přístřešky pro auta apod. Ideální pro obnovení 
starých mikroporézních nátěrů a zvětralých dřevěných ploch.

NÁŘADÍ

 

1NÁTĚR

26 m2 / 1 l

SELSKÁ BARVA

Na vyžádání také k dostání v 25 l kanystrech.

Tip: Na přání také k dostání ve 186 barevných odstínech RAL a v 1950 
barevných odstínech NCS.

Vyzkoušeno dle DIN EN 71.3, stálobarevný po kontaktu s potem a sl
in

am
i

Nezávadné pro 
člověka, zvířata a rostliny

Po uschnutí nátěru

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 0,75 114  00  027 4

 2,50 114  00  028 2

 0,75 114  00  017 4

 2,50 114  00  018 2

 0,75 114  00  036 4

 2,50 114  00  037 2

 0,75 114  00  059 4

 2,50 114  00  058 2

 0,75 114  00  030 4

 2,50 114  00  031 2

 0,75 114  00  068 4

 2,50 114  00  069 2

 0,75 114  00  126 4

 2,50 114  00  128 2

 0,75 114  00  003 4

 2,50 114  00  004 2

 0,75 114  00  005 4

 2,50 114  00  006 2

 0,75 114  00  072 4

 2,50 114  00  073 2

 0,75 114  00  115 4

 2,50 114  00  111 2

 0,75 114  00  011 4

 2,50 114  00  012 2

 0,75 114  00  009 4

 2,50 114  00  010 2

 0,75 114  00  013 4

 2,50 114  00  014 2

 

2101  Bílý

2203  Smrkově žlutà

2204  Slonovà kost

2205  Slunečně žlutà

2308  Nordicky červenà

2310  Cedr/červené dřevo

2311  Karmínově červenà

2404  Jedlově zelenà

2501  Labrador modrà

2506  Kràlovskà modř

2507  Holubí modř

2606  Středně hnědà

2607  Tmavě hnědà

2703  Černošedà

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 0,75 114  00  015 4

 2,50 114  00  016 2

 0,75 114  00  122 4

 2,50 114  00  123 2

 0,75 110  00  156 4

 2,50 110  00  158 2

 0,75 114  00  143 4

 2,50 114  00  144 2

 0,75 114  00  149 4

 2,50 114  00  151 2

 

2704  Kamenně šedà

2708  Písčitě šedà

2716  Antracitově šedà

2735  Světle šedà

2742  Silniční šedà A


