
 

1NÁTĚR

25 m2 / 1 l

SADA NA ÚDRŽBU  
ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Výrobek
Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

Sada na údržbu zahradního 
nàbytku

139  00  125 1
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BARVY A OCHRANA VENKU

SPECIÁLNÍ OLEJ NA  
TVRDÉ DŘEVO

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 0,40 103  00  060 6

 

008  Bezbarvý

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. Vzdálenost stříkání cca 25 cm. Následně vmasírujte štětcem

2. Při zpracování oleje zakryjte okolí a neupravované části a chraňte je 
před rozstřikovanou mlhou. Přebytky otřete hadříkem.

3. Schnutí cca 12 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost 
vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti 
vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout za dobrého 
větrání a nastříkejte po 2 .

4. Pro dodatečnou úpravu stačí zpravidla jedno nastříkání.

5. Stříkací hlavu po použití vyčistěte.

VÝHODY

 > Lze ho snadno nanést i na těžko dostupná místa u nábytku.
 > Bezbarvý olej, odpuzující vodu a nečistoty
 > Zvýrazní přírodní strukturu dřeva
 > Pronikne hluboko do struktury dřeva
 > Jeho působení reguluje vlhkost a snižuje bobtnání a smršťování dřeva.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Olej na zahradní nábytek ve spreji chrání a ošetřuje zahradní ná-
bytek z teakového dřeva a dalších tvrdých dřev. Je vhodný jako bezbarvá 
povrchová ochrana pro zahradní nábytek a podobně namáhané výrobky, 
ošetřené transparentními nátěry. 

NÁŘADÍ

NÁŘADÍ

OBSAH SADY

 > Odšeďovač dřeva gel - k oživení a čištění zešedlého dřeva
 > Speciální olej na zahradní nábytek sprej - chrání, udržuje a zkrášluje 

zahradní nábytek a terasy (olej odpuzující vodu a nečistoty).
 > Brusné rouno 
 > Kartáč rejžák
 > Návod na údržbu

VÝHODY

 > Kompletní sada k renovaci zešedlého zahradního nábytku
 > Přiměřené čištění brusným rounem a kartáčem rejžákem.
 > Odšeďovač dřeva gel oživí a čistí
 > Zvýrazní přírodní strukturu dřeva
 > Olej na zahradní nábytek sprej chrání, udržuje a pronikne hluboko do 

struktury dřeva.
 > Jeho působení reguluje vlhkost a snižuje bobtnání a smršťování dřeva.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. Hrubé znečištění okartáčujte kartáčem rejžákem..

2. Poškození ve dřevu egalizujte brusným rounem.

3. Povrch navlhčete vodou.

4. Naneste odšeďovač dřeva gel a vmasírujte kartáčem rejžákem.

5. Opláchněte čistou vodou a nechte úplně uschnout (min. 24 hodin).

6. První nátěr Olej na zahradní nábytek sprej na surové dřevo cca 50 – 
100 ml/m2 (podle postřiku a podkladu). "Chyby nátěru" lze opravit 
plochým štětcem až do 15 minut po 1. nátéru v ještě mokré ploše.

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

8. Druhý nátěr cca 50 - 100 ml/m².

9. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 8.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Sada na údržbu zahradního nábytku je vhodná k péči o dřevo v ob-
lasti venku. Zvláště se doporučuje pro nábytek na zahradách a terasách.



 

1NÁTĚR

Preventivní ochrana dřeva
proti hnilobě, zamodrání a

škůdcům.
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BARVY A OCHRANA VENKU

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 1 nátěr (není samostatný nátěr)

1. Nátěr na surové, broušené dřevo cca 160 - 200 ml/m². Natřete 
pokud možno ze všech stran.

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

3. Konečný nátěr proveďte max. během 3 měsíců např. Jednorázovou 
lazurou, Selskou barvou, Ochrannou olejovou lazurou na dřevo, 
Krycí barvou na dřevo nebo UV ochranným olejem

4. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy 
přečtěte označení a informace o přípravku.

VÝHODY

 > Silně odpuzuje vodu, snižuje bobtnání a 
smršťování dřeva

 > Působí preventivně proti zvířecím a rostlinným 
škůdcům dřeva jako je plíseň, modrání a hmyz

 > Ideální jako penetrace pro nátěry na bázi oleje

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Impregnace dřeva WR je určena pro ochranu 
staticky nenamáhaných tvarově stálých, omezeně 
tvarově stálých i tvarově nestálých dřevěných 
konstrukčních prvků v exteriéru, které nejsou v 
přímém kontaktu se zemí (okna, rolety, dveře, pergo-
ly, venkovní dřevěné obklady, zahradní nábytek atd.), 
proti dřevokaznému hmyzu, hnilobě a modrání dřeva 
podle DIN 6880, část 3. 

NÁŘADÍ

5– 6 m2 / 1 l

 

1NÁTĚR

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Hrubé znečištění okartáčujte.

2. Koncentrát 1 : 20 až 1 : 10 zřeďte vodou. Naneste na znečištěné 
plochy, kartáčem na násadě očistěte nečistoty a následně plochy 
omyjte čistou vodou. V každém případě vyzkoušejte snášenlivost s 
podkladem. Nepoužívejte nezředěný! Vždy čistěte celé plochy!

3. Doba účinnosti cca 10 minut, potom důkladně opláchněte vodou.

4. Vydatnost: Koncentrát, podle stupně znečištění zředěný vodou 1 l 
= cca 10 – 50 m2

VÝHODY

 > Vysoce účinný koncentrát
 > Intenzivní čištění do hloubky
 > Vysoká účinnost a vydatnost
 > Jednoduché použití

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo WPC & BPC čistič je 
speciálně vyvinut na údržbu a 
čištění kompozitních teras, WPC 
a BPC povrchů a jiných vodě 
odolných povrchů venku jako 
např. zahradní nábytek a ploty 
z plastu.

10– 50 m2 / 1 l

 

1NÁTĚR

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Volné nečistoty odstraňte z povrchu pevným kartáčem/
smetáčkem.

2. Osmo Čistič dřevěných teras přidejte zředěný do vody na stírání 
(dávkování závisí na stupni znečištění 1 : 25 až max. 1 : 1).

3. Dřevo očistěte ve směru fládrování kartáčem na násadě (pro strojní 
čištění na terasách se doporučuje použít Osmo Stroj k čištění 
dřevěných teras a podlah).

4. Vydatnost podle stupně znečištění 1 l = 30 – 100 m2

5. Po čištění opláchněte čistou vodou.

VÝHODY

 > Vysoce účinný koncentrát
 > Intenzivní čištění do hloubky
 > Vysoká účinnost a vydatnost
 > Jednoduché použití

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Čistič dřevěných teras se 
zvláště hodí k čištění veškerých 
dřevěných podlah v oblasti 
venku a také na pohledové zá-
brany, ploty a zahradní nábytek 
ze dřeva.

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

 0,75 138  00  001 4

 2,50 138  00  002 2

 25,00 138  00  003 1

 

4001  Bezbarvà

IMPREGNACE DŘEVA  
WR BEZBARVÁ

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

   1,00 139  00  150 6

 5,00 139  00  151 1

 

8025  Bezbarvý

ČISTIČ DŘEVĚNÝCH TERAS

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

   1,00 139  00  078 6

 5,00 139  00  079 1

 

8021  Bezbarvý

WPC & BPC ČISTIČ  
KOMPOZITNÍCH TERAS

30– 100 m2 / 1 l



 

1NÁTĚR

 

1NÁTĚR

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Čistič Sprej je zvláště 
vhodný k čištění olejo-
vaných dřevěných povrchů a 
dřevěného zahradního nábytku 
ve venkovních prostorách. Je 
zvláště doporučován pro čištění 
olejovaných povrchů teras a 
zahradního nábytku.
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MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den

1. Hrubé znečištění okartáčujte.

2. Povrch navlhčete vodou

3. Gel naneste na zešedlé dřevo cca 100 ml/m².

4. Po době působení min. 20 minut, vydrhněte tvrdým kartáčem nebo 
rejžákem na násadě a velkým množstvím vody. Lze přetřít po cca 
48 hodinách (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzdu-
chu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se 
doba schnutí prodlužuje.

5. Následně povrch chraňte Osmo nátěrem na dřevo, k použití venku.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Odšeďovač dřeva gel se 
zvláště doporučuje na dřevěné 
terasy, dřevěné fasády, zahradní 
nábytek a podobné plochy.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Hrubé znečištění okartáčujte.

2. Podle stupně napadení – čistý nebo zředěný maximálně s 10 díly 
vody – naneste rovnoměrně štětcem, kartáčem, kropicí konví nebo 
zahradním postřikovačem na suchou plochu. Neoplachujte vodou.

3. Doba působení: Zelený povlak zmizí sám od sebe po době 
působení 24 hodin. (Pokud ještě zůstaly zbytky, postup opakujte.)

4. Vydatnost podle stupně znečištění 1 l = 30 – 100 m2

5. Před následným nátěrem opláchněte vodou a nechte dobře 
uschnout.

6. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy 
přečtěte označení a informace o přípravku!

VÝHODY

 > Čistí důkladně, rychle, šetrně 
a sám od sebe zelené pov-
laky a jiné přírodní znečištění

 > Bez zápachu a navíc zabrání 
novému napadení.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Gard Clean je ideální také 
na zahradní nábytek ze dřeva 
nebo plastu. Stejně tak lze použít 
na fasády z kamene (i náhrob-
ní kameny), plast (dbejte na 
stálobarevnost), beton, vymývaný 
beton, eternit apod.

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.

10– 20 m2 / 1 l

30– 100 m2 / 1 l

VÝHODY

 > Starému dřevu pomůže opět 
získat charakter čerstvého 
dřeva. Zbaví povrch 
přírodního znečištění.

 > Bez zápachu a biologicky 
odpouratelný.

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

   0,50 139  00  115 6

 2,50 129  00  075 1

 

6609  Bezbarvý

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

   1,00 133  00  021 6

 5,00 133  00  027 1

 

6606  Bezbarvý

ODŠEĎOVAČ DŘEVA - GEL

GARD CLEAN - ODSTAŇOVAČ  
ZELENÉHO POVLAKU

ČISTIČ SPREJ
MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Odstraňte hrubé nečistoty.

2. Nastříkejte na povrch.

3. Vyčistěte povrch čistým hadříkem nezanechávajícím chloupky a 
nechte schnout.

VÝHODY

 > Účinné vyčištění 
 > Čistí aniž by povrch byl 

narušen
 > Oživí a regeneruje povrch
 > Jednoduché použití
 > Vhodné pro privátní i 

veřejnou oblast
 > Vhodné pro všechny druhy 

dřevin

Odstín 
Číslo

Balení 
litr

Článek 
Číslo

jed-
notka 
balení Ceny

   0,50 129  00  091 6

 

8027  Bezbarvý


