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ARCHITEKT I KALKULATOR ZUŻYCIA 
OSMO

Wypróbujcie Państwo rozmaite warianty kolorystyczne  
z Architektem Osmo – interaktywnym programem  
opracowanym specjalnie dla potrzeb wizualizacji  
produktów Osmo.

Program zawiera również Kalkulator zużycia Osmo,  
który pomoże błyskawicznie obliczyć zużycie danego  
produktu – np. Lazury Jednorazowej HSPlus – dla 
określonej przez Państwa powierzchni.

Warto sprawdzić przed remontem lub urządzeniem  
domu: www.osmo.com.pl

WSTĘP

DO WEWNĄTRZ NA ZEWNĄTRZ

SPIS TREŚCI
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NATURALNE SKŁADNIKI
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NATURALNE: MIESZKAJ ZDROWO

Bazą naszych powłok są przyjazne dla zdrowia i dobroczyn- 
ne dla drewna oleje roślinne pozyskiwane ze słonecznika, 
soi, lnu i ostu. Oferowane przez nas naturalne woski są 
dopuszczone do kontaktu z żywnością, a oczyszczone 
pigmenty są wolne od szkodliwych metali ciężkich i innych 
zanieczyszczeń. Wykorzystanie odaromatyzowanej benzyny  
lakowej zapewnia równomierne rozprowadzenie powłoki 
na powierzchni drewna i pozwala uniknąć zastosowania 
mogących powodować alergie „rozpuszczalników  
ekologicznych“, takich jak np. olej pomarańczowy. 

BARDZO WYDAJNE: OSZCZĘDZAJ Z GŁOWĄ

Powłoki do drewna Osmo posiadają niezwykle wysoką 
zawartość olejów i pigmentów. Są więc o wiele bardziej  
wydajne niż tradycyjne farby - efekt doskonale pokrytego 
drewna można uzyskać już po nałożeniu jednej lub dwóch 
warstw i to bez konieczności zastosowania jakiegokolwiek 
podkładu. Dzięki temu jedną puszką Osmo można pokryć 
dwa razy większą powierzchnię niż zwykłymi farbami,  
a zamiast 12 godzin pracy wystarczą zaledwie 4.  
Z Osmo oszczędzasz czas i pieniądze.  

SZYBKIE NAKŁADANIE: BEZ CYKLINOWANIA

Zapomnĳcie Państwo o czasochłonnym cyklinowaniu. 
Powłokom do drewna Osmo można w każdym momencie 
łatwo i szybko przywrócić pełen blask. W tym celu nie trzeba 
jeszcze raz malować całej powierzchni. Wystarczy kilka 
pociągnięć pędzlem w retuszowanym miejscu... i gotowe  
- szybko i wygodnie. Kto raz wypróbuje powłoki Osmo, 
zawsze będzie do nich wracał. 
 

TRWAŁE PIĘKNO DZIĘKI NATURALNYM OLEJOM I WOSKOM

Drewno jest materiałem organicznym. Jego komórki,  
podobnie jak ludzka skóra, są w stanie wchłaniać i uwalniać 
wilgoć. Potocznie mówi się, że drewno oddycha. 

Aby nie utraciło ono tej wyjątkowej właściwości, stworzyliśmy 
specjalistyczne powłoki precyzyjnie dostosowane specyficz-
nych potrzeb drewna. Powłoki Osmo bazują na naturalnych 
olejach i woskach. Oleje wnikają głęboko w pory drewna  
i chronią je od wewnątrz. Natomiast woski tworzą elastyczną, 
przepuszczającą powietrze warstwę wierzchnią, która chroni  
drewno od działania czynników zewnętrznych. Dzięki temu 
drewno przez długi czas pozostaje piękne i zachowuje 
naturalną elastyczność. 

W naszej ofercie nie znajdą Państwo lakierów. Zatykają one 
pory drewna, powodują podnoszenie się szorstkich włókien,  
a do tego są podatne na pękanie i łuszczenie się.  
Tylko naturalne oleje i woski mogą zapewnić kompleksową 
ochronę drewna. 

DREWNO I POWŁOKI Z JEDNEGO ŹRÓDŁA

Skorzystajcie Państwo z naszego doświadczenia. Historia 
naszej firmy zaczęła się ponad 100 lat temu w tradycyjnym 
tartaku. Już w latach 60-tych ówcześni kierownicy byli  
niezwykle zirytowani pękającym i łuszczącym się lakierem.  
Ich dążenie do stworzenia wyjątkowo skutecznej powłoki  
do drewna doprowadziło najpierw do stworzenia własnego  
działu badań i rozwoju, a następnie do powstania fabryki  
farb Osmo. W międzyczasie Osmo stało się wiodącym 
dostawcą drewnianych elementów konstrukcji wyposażenia 
wnętrz i ogrodów. I jako jedyny producent oferuje produkty 
drewniane wraz z powłokami wykończeniowymi opracowanymi 
i produkowanymi we własnych zakładach.

Powłoki do drewna Osmo - poczują Państwo różnicę.

NATURALNIE, ŻE OSMO. PONIEWAŻ DOŚWIADCZENIE 
OWOCUJE WIEDZĄ.
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Kolor

Wosk Twardy Olejny 

Naturalna ochrona 
podłóg drewnianych 
(strona 10)

Wosk Twardy Olejny

Dwie powłoki w ciągu 
jednego dnia  
(strona 11)

Wosk Twardy Olejny 

Koloryzacja do podłóg 
drewnianych  
(strony 12 -13)

Wosk Olejny do Egzotyków

bezbarwna powłoka  
do drewna egzotycznego  
(strona 14)

Protektor Drewna 

Bezbarwny impregnat 
woskowy do wewnątrz  
(strona 15)

Wosk Dekoracyjny 

Lazurowy

Barwiąca transparentnie 
powłoka do drewna do 
wewnątrz (strony 18 -19)

Wosk Dekoracyjny Creativ

Transparentna lub kryjąca 
powłoka koloryzująca  
do drewna do wewnątrz  
(strony 20 - 21)

Top-Olej do Blatów 

Kuchennych

Naturalna ochrona  
powierzchni mebli 
(strony 16 -17)

Wisch-Fix - Koncentrat  

do Czyszczenia i Pielęgnacji 
rozcieńczalny koncentrat  
do czyszczenia powierzchni  
drewnianych (strona 23)

Środek do Pielegnacji  

i Czyszczenia Wosku / Spray

Oczyszczanie i odświeżanie  
powierzchni drewnianych  
(strona 23)

Zestaw Opti 

Optymalna pielęgnacja podłóg 
(strona 22)

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

FARBY I PIELĘGNACJA DO WEWNĄTRZ

PODŁOGI

MEBLE, ŚCIANY I SUFITY

ŚRODKI PIELĘGNACYJNE
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Specjalne Oleje do Tarasów

Barwienie, ochrona i pielęgnacja  
mebli ogrodowych i tarasów  
(strony 34 - 35)

Specjalne Oleje do Tarasów

Barwienie, ochrona i pielęgnacja  
mebli ogrodowych i tarasów  
(strony 34 - 35)

Olej Antypoślizgowy do Tarasów

bezbarwna, antypoślizgowa powłoka 
końcowa do desek tarasowych 
(strona 35)

Specjalny Olej  

do Twardych Gatunków 

Drewna - Spray

Bezbarwny, ochrona  
mebli ogrodowych  
i tarasów (strona 39)

Zestaw do Pielęgnacji 

Mebli Ogrodowych 
do czyszczenia i przywracania 
piękna zszarzałemu drewnu 
(strona 39)

Środek do Usuwania Szarości 

Drewna - Super Żel 

Skuteczne czyszczenie i odświeżenie 
zszarzałego drewna (strona 38)

Gard Clean*

Środek do Usuwania Glonów i Mchów  
(strona 41)

Impregnat do Drewna 

WR*

Powłoka gruntująca  
do ochrony przeciwko  
insektom, grzybom  
oraz sinizną (strona 40)

Olej Ochronny UV 
Bezbarwna  
ochrona UV  
(strony 26 - 27)

Lazura Olejna  

do Ochrony Drewna 
z substancjami  
ochronnymi  
(strony 30 - 33)

Lazura  

Jednorazowa HSPlus

ze szczególnie dużą 
zawartością olejów  
(strony 28 - 29)

Olej Kryjący 

Zewnętrzny

Kryjąca powłoka 
koloryzująca  
(strony 36 - 37)

Olej Ochronny UV 
Bezbarwna  
ochrona UV  
(strony 26 - 27)

Lazura Olejna do Ochrony 

Drewna 
z substancjami ochronnymi  
(strony 30 - 33)

FARBY I PIELĘGNACJA NA ZEWNĄTRZ

Impregnat do Drewna 

WR*

Powłoka gruntująca  
do ochrony przeciwko  
insektom, grzybom  
oraz sinizną (strona 40)

Olej Ochronny 

UV 
Bezbarwna  
ochrona UV  
(strony 26 - 27)

Lazura Olejna  

do Ochrony 

Drewna 
z substancjami 
ochronnymi  
(strony 30 - 33)

Lazura Jedno-

razowa HSPlus

ze szczególnie 
dużą zawartością 
olejów  
(strony 28 - 29)

Olej Kryjący 

Zewnętrzny

Kryjąca powłoka 
koloryzująca 
(strony 36 - 37)

Olej Kryjący  

do Okien i Drzwi

biały  
(strona 37)

* Ostrożnie obchodzić się z biocydami. Przed użyciem należy zapoznać się z oznakowaniem oraz informacją o produkcie.

FASADY, ALTANKI

PŁOTY, PERGOLE

TARASY

MEBLE OGRODOWE

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE
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DREWNO MUSI 
ODDYCHAĆ

FARBY I PIELĘGNACJA DO WEWNĄTRZ
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TRADYCYJNE SYSTEMY  
POWŁOK OLEJOWYCH

SYSTEMY POWŁOK  
LAKIERNICZYCH I WODNYCH

POWŁOKI NA BAZIE OLEJÓW  
I WOSKÓW

 > chronią drewno od środka
 > nie tworzą hermetycznego 

filmu
 > nie tworzą powłoki ochronnej

 > chronią drewno od zewnątrz
 > tworzą hermetyczny film
 > tworzą grubą powłokę

Z uwagi na niską odporność na płyny,  
bardzo szybko mogą powstawać brzydkie 
plamy i zabrudzenia.

Aby odnowić podłogę należy uprzednio 
zeszlifować całą powłokę lakierniczą.

Nienaganny wygląd, łatwa renowacja,  
dobra odporność na działanie płynów.

 

ŁĄCZY W SOBIE  
WSZYSTKIE ZALETY  
TRADYCYJNYCH  
POWŁOK

WADY  

TRADYCYJNYCH  
POWŁOK OLEJOW YCH

 > słaba odporność na płyny
 > czasochłonna pielęgnacja

 > chroni drewno od wewnątrz  

i z zewnątrz

 > nie tworzy hermetycznego 
filmu

 > tworzy powłokę ochronną 

o otwartych porach

ZALETY  

TRADYCYJNYCH  
POWŁOK OLEJOW YCH

 > wnikają w drewno
 > wzmacniają drewno
 > umożliwiają łatwą  

i selektywną renowację
 > nie pękają, nie łuszczą  

ani nie rozwarstwiają się

ZALETY  

POWŁOK LAKIERNICZYCH  
I WODNYCH

 > tworzą ochronną powłokę 
przylegającą do powierzchni 
drewna

 > dobra odporność na płyny
 > chroni przed ścieraniem
 > łatwa pielęgnacja

ZALETY  

POWŁOK OSMO NA BAZIE  
WOSKÓW I OLEJÓW

 > wnikają w drewno oraz  
tworzą ochronną powłokę 
przylegającą do powierzchni 
drewna

 > wzmacniają drewno
 > umożliwiają łatwą  

i selektywną renowację
 > nie pękają, nie łuszczą  

ani nie rozwarstwiają się
 > dobra odporność na płyny
 > łatwa pielęgnacja

PORÓWNAJCIE PAŃSTWO

WADY  

POWŁOK LAKIERNICZYCH  
I WODNYCH

 > renowacja jest możliwa tylko  
po gruntownym cyklinowaniu 
całej powierzchni

 > powierzchnia nie może być 
miejscowo naprawiana

 > powłoka pęka, łuszczy  
i rozwarstwia się
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WOSK TWARDY OLEJNY

Opracowany specjalnie dla podłóg drewnianych - zapewnia piekną,  
łatwą w pielęgnacji i bezpieczną dla zdrowia powierzchnię mieszkalną!

 > bezbarwny, matowy (3062), półmatowy (3065) lub jedwabisty połysk 
(3032), przeznaczony do wewnątrz

 > zalecany szczególnie do desek podłogowych z drewna litego,  
parkietów, mozaiki parkietowej, podłóg okrętowych, OSB i korkowych

 > zachowuje naturalne walory drewna, jest wyjątkowo wytrzymały, 
odporny na ścierane, posiada właściwości hydrofobowe i zapobiega 
przyleganiu brudu 

 > wymagana ilość powłok: w przypadku surowego drewna dwie powłoki, 
w przypadku renowacji wystarcza z reguły jedna powłoka  
na oczyszczoną powierzchnię - bez konieczności szlifowania!

 > dostępny w opakowaniach o pojemności: 0,125; 0,75; 2,5; 10 l  
oraz w pojemnikach 25-litrowych

 > 1 litr wosku wystarcza na pokrycie ok. 24 - 30 m² przy jednej powłoce

Holz und Color
GmbH & Co. KG

Z-157.10-1

Wyrób 
budowlany
spełniający

normy emisji 
DIBt

FARBY I PIELĘGNACJA DO WEWNĄTRZ

Wskazówka: Katalog „Optymalna  
obróbka podłóg drewnianych”  
jest do pobrania na stronie  
www.osmo.com.pl

NOWOŚĆ!
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Holz und Color
GmbH & Co. KG

Z-157.10-1

Wyrób 
budowlany
spełniający

normy emisji 
DIBt

WOSK TWARDY OLEJNY RAPID

Sprawdzony Wosk Twardy Olejny w wariancie szybkoschnącym  
- można nałożyć aż 2 powłoki w ciągu jednego dnia!

 > bezbarwny, matowy (3262) lub jedwabisty połysk (3232), do wewnątrz
 > zalecany szczególnie do desek podłogowych z drewna litego,  

parkietów, mozaiki parkietowej, podłóg okrętowych, OSB i korkowych
 > zachowuje naturalne walory drewna, jest wyjątkowo wytrzymały,  

odporny na ścierane, ma właściwości hydrofobowe i zapobiega  
przyleganiu brudu

 > wymagana ilość powłok: w przypadku surowego drewna  
dwie powłoki, w przypadku renowacji wystarcza z reguły  
jedna powłoka na oczyszczoną powierzchnię - bez szlifowania!

 > dostępny w opakowaniach o pojemności: 0,125; 0,75; 2,5; 10 l  
oraz w pojemnikach 25-litrowych

 > 1 litr wystarcza, przy jednej powłoce, na pokrycie ok. 24 - 30 m2

Woski Twarde Osmo można łatwo 
nanieść np. przy pomocy Specjalnej 
Szczotki Parkieciarskiej Osmo  
(więcej na str. 43). 

WOSKI TWARDE OLEJNE
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Pokazane wzory są zdjęciami oryginalnych próbek uzyskanych 
przez naniesienie poszczególnych barw wosku na drewno, jednak 
na skutek różnic w druku mogą wystąpić odchylenia kolorystyczne. 
Warto też pamiętać, że odcień uzyskany w rzeczywistości może 
różnić się od zdjęcia w zależności od gatunku drewna, na które 
położono powłokę. Dlatego przed malowaniem zaleca się  
wykonanie próby.

RÓWNOMIERNA KOLORYZACJA 
ORAZ HARMONĲNY EFEKT  
POWLEKANIA

FARBY I PIELĘGNACJA DO WEWNĄTRZ

3040 Biały na dębie 3071 Miód na dębie 3072 Bursztyn na dębie 3073 Terra na dębie
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Holz und Color
GmbH & Co. KG

Z-157.10-1

Wyrób 
budowlany
spełniający

normy emisji 
DIBt

Kolor

WOSK TWARDY OLEJNY KOLOR

Sprawdzony Wosk Twardy Olejny w wariancie koloryzującym 
pozwala na indywidualne barwienie podłóg!

 > przezroczysty, jedwabisty mat, do wewnątrz
 > zalecany szczególnie do podłóg drewnianych  

i korkowych; nadaje się również do powierzchni  
meblowych i drewna klejonego

 > tworzy aksamitną powierzchnię o właściwościach  
hydrofobowych, odporną na ścieranie i przyleganie  
brudu. Dzięki zawartości substancji roślinnych  
zapewnia równomierną koloryzację oraz harmonĳny  
efekt powlekania

 > wymagana ilość powłok: dla efektu widocznej  
struktury drewna nanieść cienką warstwę w kierunku 
usłojenia i gruntownie wygładzić. W przypadku drewna 
surowego nanieść maksymalnie 2 powłoki.  
Na podłogi należy nanieść tylko jedną powłokę 
koloryzującą, a po jej wyschnięciu nałożyć powłokę 
zabezpieczającą jednym z bezbarwnych Wosków  
Twardych Olejnych Osmo

 > dostępny w opakowaniach o pojemności:  
0,125; 0,75; 2,5 oraz 25 litrów

 > 1 litr wosku wystarcza na pokrycie ok. 30 m2  
(przy nanoszeniu jednej powłoki)

3074 Grafit na dębie 3075 Czarny na dębie3091 Srebrny na dębie 
wędzonym

3092 Złoty na dębie 
wędzonym

>>>  PRODUKTY DO PIELĘGNACJI 
PODŁÓG ZNAJDĄ PAŃSTWO  
NA STRONACH 22 - 23.

WOSKI TWARDE OLEJNE
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WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW 

Specjalna powłoka do bogatego w związki organiczne drewna egzotycznego  
- przeznaczona do wszystkich technik nanoszenia, jak malowanie, wcieranie,  
zanurzanie i natryskiwanie!

 > bezbarwny, jedwabisty połysk, do powierzchni wewnętrznych
 > szczególnie zalecany do drewna zawierającego duże ilości związków  

organicznych jak Merbau, Wenge, Jatoba itd.
 > wnika szczególnie głęboko w drewno i zachowuje jego naturalny charakter
 > pokryta nim powierzchnia staje się hydrofobowa, a drewno może oddychać
 > ilość powłok: w przypadku surowego drewna - 2 powłoki; w przypadku  

renowacji - z reguły wystarcza 1 powłoka na oczyszczoną powierzchnię  
– bez szlifowania!

 > dostępny w opakowaniach o pojemności 0,75 i 2,5 litra;  
dla profesjonalistów również w pojemnikach 25-litrowych

 > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 24 m2

1101 Bezbarwny
np. na drewnie Merbau  
lub Jatoba

DO DREWNA EGZOTYCZNEGO  
BOGATEGO W ZWIĄZKI  
ORGANICZNE

FARBY I PIELĘGNACJA DO WEWNĄTRZ
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OPRACOWANY SPECJALNIE  
DO DREWNA W WILGOTNYCH  
POMIESZCZENIACH

WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW · PROTEKTOR DREWNA

Impregnacja zapewnia silne 
właściwości hydrofobowe

PROTEKTOR DREWNA

Wolny od biocydów impregnat woskowy - stworzony specjalnie  
do ochrony drewna w wilgotnych pomieszczeniach.

 > bezbarwny, do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
 > we wnętrzach zalecany szczególnie do wilgotnych  

pomieszczeń, np. łazienek; a na zewnątrz do impregnacji  
placów zabaw lub piaskownicy

 > Protektor drewna jest silnie hydrofobowy i wolny  
od biocydów organicznych

 > ilość powłok: dla ochrony przed wilgocią 1 powłoka  
impregnatu, a następnie w ciągu tygodnia należy nałożyć  
jedną z powłok wykończeniowych Osmo

 > dostępny w opakowaniach o pojemności 0,75 i 2,5 l;  
dla profesjonalistów również w pojemnikach 25-litrowych

 > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 6 - 8,4 m2

Jako powłokę wykończeniową 
zalecamy Wosk Twardy Olejny 
Osmo lub jeden z Wosków 
Dekoracyjnych Osmo.
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IDEALNY DO BLATÓW  
I MEBLI KUCHENNYCH

FARBY I PIELĘGNACJA DO WEWNĄTRZ

TOP-OLEJ DO BLATÓW KUCHENNYCH 

Powłoka na bazie olejów i wosków opracowana specjalnie  
do drewnianych mebli i blatów kuchennych.

 > Bezbarwny (3058), Naturalny (3068) lub Akacja (3061), 
matowy, do powierzchni wewnętrznych

 > powierzchnia drewna pozostaje naturalnie matowa,  
staje się odporna na powstawanie plam i działanie  
detergentów stosowanych w gospodarstwie domowym 

 > tworzy hydrofobową, odporną na ścieranie powłokę,  
która nie pęka, nie łuszczy się i nie odpryskuje.

 > ilość powłok: w przypadku surowego drewna - 2 powłoki; 
w przypadku renowacji - z reguły wystarcza 1 powłoka  
na oczyszczoną powierzchnię – bez szlifowania!

 > dostępny w opakowaniu o pojemności 0,5 litra
 > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 24 - 30 m2
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TOP-OLEJ DO BLATÓW KUCHENNYCH

3058 BEZBARWNY 3061 AKACJA3068 NATURALNY

NOWOŚĆ!

 NOWOŚĆ: NIEWIDOCZNA OCHRONA DREWNA

Dotychczas dostępne Top-Oleje Osmo, jak np. Top-Olej 3058 Bezbarwny, 
wzmacniały wyrazistość słojów i kolor drewna (tzw. efekt mokrego drewna).  
Nowy Top-Olej 3068 Naturalny daje zupełnie inny efekt - skutecznie chroni  
drewno, ale pozostaje niewidoczny. Drewno utrzymuje swoją naturalną barwę.

NOWOŚĆ!
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JEDWABISTY POŁYSK  
TWOICH MEBLI I ZABAWEK 
TWOJEGO DZIECKA

FARBY I PIELĘGNACJA DO WEWNĄTRZ

WOSK DEKORACYJNY LAZUROW Y 

Profesjonalne wykończenie powierzchni drewnianych - uniwersalna powłoka  
do drewna do wnętrz.

 > transparentny, z jedwabistym połyskiem, do powierzchni wewnętrznych
 > szczególnie zalecany do mebli i zabawek dla dzieci oraz do drewna  

profilowanego i podłóg
 > powierzchnia staje się odporna na ścieranie i działanie chemii  

gospodarstwa domowego, nie wnika w nią brud ani woda
 > wymagana liczba powłok: 1 dla naturalnego efektu, 2 dla zdecydowanego 

podkreślenia koloru drewna. W przypadku podłóg po wyschnięciu nanieść  
powłokę zabezpieczającą jednym z bezbarwnych Wosków Twardych Osmo.

 > dostępny w opakowaniach o pojemności: 0,125; 0,75 i 2,5 litra;  
dla profesjonalistów również w pojemnikach 25-litrowych

 > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza wystarcza na pokrycie ok. 20 - 25 m2
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3166 Orzech na świerku 3168 Dąb Antyczny 
na świerku

3101 Bezbarwny na świerku 3111 Biały na świerku 3123 Złoty Klon na świerku 3127 Sawanna na świerku

3128 Buk na świerku 3136 Brzoza na świerku 3137 Wiśnia na świerku 3138 Mahoń na świerku

3161 Heban na świerku 3164 Dąb na świerku3143 Koniak na świerku 3151 Niebieski Gołębi 
na świerku

>>>  JAK WYGLĄDA WYBRANY KOLOR  
W PRAKTYCE? WYPRÓBUJ GO  
ZA POMOCĄ ARCHITEKTA OSMO 
NA WWW.OSMO.COM.PL

Pokazane wzory są zdjęciami oryginalnych próbek uzyskanych 
przez naniesienie poszczególnych barw wosku na drewno, jednak 
na skutek różnic w druku mogą wystąpić odchylenia kolorystyczne. 
Warto też pamiętać, że odcień uzyskany w rzeczywistości może 
różnić się od zdjęcia w zależności od gatunku drewna, na które 
położono powłokę. Dlatego przed malowaniem zaleca się  
wykonanie próby.

WOSK DEKORACYJNY LAZUROWY

Słoje drewna są dobrze widoczne: 
komodę pokryto Woskiem Dekoracyjnym 
Lazurowym 3111 (Białym)
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1 POWŁOKA 2 POWŁOKI

RÓŻNORODNOŚĆ 
Z JEDNEJ PUSZKI

FARBY I PIELĘGNACJA DO WEWNĄTRZ

WOSK DEKORACYJNY CREATIV

Transparentny lub kryjący - nowoczesne, pastelowe odcienie  
dla całego mieszkania!

 > w zależności od ilości powłok do wyboru transparentny  
lub kryjący, matowy do lekko błyszczącego, do powierzchni 
wewnętrznych

 > szczególnie zalecany do mebli i zabawek dla dzieci, podłóg, 
ścian, sufitów, drzwi, listew, belek i drewna klejonego

 > Wosk Dekoracyjny Creativ tworzy hydrofobową powierzchnię  
nie wchłaniającą brudu. Jest odporny na ścieranie i na plamy.

 > wymagana ilość powłok: dla uzyskania przezroczystej,  
matowej powierzchni - jedna powłoka, dla uzyskania  
kryjącej, lekko błyszczącej powierzchni - dwie powłoki

 > dostępny w opakowaniach o pojemności: 0,125; 0,75; 2,5 l  
oraz pojemnikach 25-litrowych

 > 1 litr wystarcza na pokrycie: przy jednej powłoce  
ok. 20 - 25 m2; a w przypadku dwóch powłok, ok. 12 -15 m2
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* ** * ** * ** * **
3172 Jedwabisty
transparentny/kryjący

3181 Kamień
transparentny/kryjący

3182 Piasek
transparentny/kryjący

3183 Koral
transparentny/kryjący

3177 Bambus
transparentny/kryjący

3173 Fjord
transparentny/kryjący

3169 Czarny
transparentny/kryjący

3188 Śnieg
transparentny/kryjący

Pokazane wzory są zdjęciami oryginalnych próbek uzyskanych 
przez naniesienie poszczególnych barw wosku na drewno, jednak 
na skutek różnic w druku mogą wystąpić odchylenia kolorystyczne. 
Warto też pamiętać, że odcień uzyskany w rzeczywistości może 
różnić się od zdjęcia w zależności od gatunku drewna, na które 
położono powłokę. Dlatego przed malowaniem zaleca się  
wykonanie próby.

* 1 powłoka 
** 2 powłoki

>>>  JAK WYGLĄDA WYBRANY KOLOR W PRAKTYCE? 
WYPRÓBUJ GO ZA POMOCĄ ARCHITEKTA  
OSMO NA WWW.OSMO.COM.PL

WOSK DEKORACYJNY CREATIV

* ** * ** * ** * **
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1.

2. 3. 4.

FARBY I PIELĘGNACJA DO WEWNĄTRZ

OPTI ZESTAW

Optymalna pielęgnacja podłóg bez zbędnego 
wysiłku.

Specjalny zestaw do pielęgnacji gładkich 
podłóg z drewna, z tworzywa, płytek  
ceramicznych i kamiennych zawiera:

1. Mop z uchwytem teleskopowym,  
który pozwala ustawić wygodną długość,  
a tym samym chronić Państwa plecy
2. Opti nakładkę do kurzu do łatwej 
pielęgnacji na sucho, 
3. Opti nakładę do zmywania  
do pielęgnacji na mokro przy użyciu  
Koncentratu Wisch-Fix
4. Opti nakładkę z aktywnego włókna  
do regeneracji podłogi przy pomocy Środka 
do Czyszczenia i Pielęgnacji Wosku Osmo
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PIELĘGNACJA DREWNA W 3 KROKACH

ZESTAW PIELĘGNACYJNY DO PODŁÓG 
Wszechstronny zestaw do czyszczenia i pielęgnacji podłóg drewnianych 
pokrytych Woskiem Twardym Olejnym. 

Czyszczenie, pielęgnacja i odświeżanie w jednym zestawie:
 > Wisch-Fix Koncentrat do Czyszczenia i Pielęgnacji Podłóg (1 litr)

 > Spray Do Czyszczenia i Pielęgnacji Wosku (0,4 litra)

 > Ściereczki zbierające (3 sztuki) oraz instrukcja pielęgnacji.

 > szczególnie zalecany do podłóg 
drewnianych, poddanych obróbce 
Woskiem Twardym Olejnym, lecz 
także do podłóg lakierowanych,  
laminowanych oraz z płytek,  
ceramiki i PVC

 > działa odtłuszczająco i nie wyjaławia 
podłogi

 > zastosowanie: dolać do wody  
i przetrzeć podłogę na wilgotno

 > Wisch-Fix jest dostępny  
w opakowaniach o pojemności:  
1, 5 i 25 litrów

1.  REGULARNE CZYSZCZENIE  
NA MOKRO 
 
Szczególnie skuteczny w usuwaniu 
plam z soków, mleka, Coli, piwa, 
wina, kawy i innych powszechnych 
zanieczyszczeń.

WISCH-FIX

Wysoce skuteczny koncentrat  
z naturalnymi składnikami  
do regularnego czyszczenia  
i pielęgnacji.

 > bezbarwny lub z transparentny  
z białym pigmentem, do podłóg

 > szczególnie zalecany do pierwszej 
pielęgnacji i czyszczenia podłóg 
olejowanych i woskowanych,  
mebli oraz innych powierzchni  
drewnianych

 > Środek do Pielęgnacji i Czyszczenia 
Wosku równocześnie czyści  
i regeneruje, dostarczając drewnu 
naturalne, twarde woski, bez  
tworzenia na nim hermetycznej 
powłoki 

 > zastosowanie: Środek do Pielęgnacji 
i Czyszczenia Wosku należy nanosić 
na podłogę nakładką z aktywnego 
włókna Opti (121)

 > w ramach pierwszej pielęgnacji,  
przy przepisowym użyciu, 1 litr  
wystarcza na 80 -100 m2

2.  OKAZJONALNE, INTENSY WNE  
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA 
 
Szczególnie skuteczne w usuwaniu 
plam z tłuszczu, pasty do butów,  
tuszu, śladów obuwia i innych 
uciążliwych zanieczyszczeń!

ŚRODEK DO PIELĘGNACJI  
I CZYSZCZENIA WOSKU
Czyszczenie i odświeżanie w jednym 
- specjalistyczna pielęgnacja olejo-
wanych i woskowanych powierzchni 
drewnianych.

 WOSK TWARDY OLEJNY

 > Aby podłogi zachowały swe piękno 
przez długie lata, zużyte miejsca 
należy poddać renowacji Woskiem 
Twardym Olejnym Osmo.

 > Po dokładnym oczyszczeniu 
podłogi należy nanieść cienką 
warstewkę Wosku Twardego  
Olejnego za pomocą Szczotki  
do Malowania Podłóg (ręcznie) 
lub za pomocą Maszyny Polerskiej 
FloorXcenter.

3.  OCHRONA I RENOWACJA  
POWIERZCHNI 
 
Tak utrzymają Państwa swoje 
podłogi piękne przez całe dekady.

TAK UTRZYMAJĄ PAŃSTWO PODŁOGI PIĘKNE PRZEZ CAŁE POKOLENIA.

NOWOŚĆ!
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MÓJ DOM,  
MOJE KOLORY

FARBY I PIELĘGNACJA NA ZEWNĄTRZ
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FARBY WODNE,  
AKRYLOWE

TRADYCYJNE POWŁOKI  
NA BAZIE OLEJÓW

 > powoduje wysychanie drewna
 > chroni drewno z zewnątrz
 > tworzy na drewnie zamykający  

film akrylowy

 

ŁĄCZY W SOBIE  
WSZYSTKIE ZALETY  
TRADYCYJNYCH  
POWŁOK

WADY  

POWŁOK WODNYCH

 > renowacja jest możliwa tylko  
po gruntownym szlifowaniu

 > słaba wydajność ze względu  
na wysoką zawartość wody  
(dużo wyższy koszt za 1 m²)

 > widoczne ślady po pędzlu,  
zwłaszcza w wyższych  
temperaturach

 > nakładanie kolejnej powłoki  
zwiększa ryzyko łuszczenia się  
i odpadania

 > krótki okres przydatności  
do użycia

 > ryzyko przesączania się żywicy  
przez sęki w drewnie iglastym

 > użycie Biocydów jako konserwantów

ZALETY  

POWŁOK WODNYCH

 > szybkoschnące
 > brak szkodliwych rozpuszczalników
 > wysoka trwałość

PORÓWNAJCIE PAŃSTWO

 > chroni drewno od wewnątrz  
i z zewnątrz

 > wnika głęboko w drewno  
i trwale wiąże się z nim

 > nie tworzy hermetycznego filmu
 > tworzy porowatą powłokę  

ochronną

ZALETY  

POWŁOK OSMO

 > oleje wnikają głęboko w drewno  
i dobrze się z nim wiążą

 > odporność na wilgoć
 > można przeprowadzić renowację  

bez szlifowania
 > nie pękają, nie łuszczą ani  

nie rozwarstwiają się
 > imponująca wydajność dzięki  

wysokiej zawartości olejów  
(niski koszt pokrycia 1 m2)

 > można je nakładać przy wysokich  
i niskich temperaturach

 > niewielkie ryzyko przesączania  
żywicy przez sęki

 > długi okres przydatności do zużycia
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12UV FILTR
SPRAWDZONE W OPARCIU

O NORMĘ EN 927-6

 > Drewno niezabezpieczone lub pokryte zwykłym olejem bez filtru UV 
szarzeje w ciągu kilku miesięcy.

 > Do tej pory, dla narażonego na działanie warunków atmosferycznych 
drewna na zewnątrz, skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV 
stanowiły jedynie powłoki zawierające pigmenty, które zakrywały 
naturalny kolor drewna.

 > Tradycyjne, bezbarwne lazury tworzące na powierzchni drewna 
gruby film są w stanie zapewnić jedynie tymczasową ochronę UV,  
a przy tym mają skłonność do pękania i łuszczenia się.

 > Olej Ochronny UV firmy Osmo zawiera specjalne, bezbarwne 
składniki, które chronią drewno przed oddziaływaniem  
promieni UV.

 > Ochronny filtr UV 12 zapobiega procesowi szarzenia drewna  
bez potrzeby zmiany jego pięknego, naturalnego koloru.

 > Zgodnie z filozofią firmy Osmo, Olej Ochronny UV został  
opracowany tak, by tworzyć porowatą powłokę, która nie pęka,  
nie łuszczy i nie rozwarstwia się. 
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ZACHOWUJE ORYGINALNY,  
NATURALNY KOLOR  
DREWNA

FARBY I PIELĘGNACJA NA ZEWNĄTRZ
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OLEJ OCHRONNY UV I OLEJ OCHRONNY UV EXTRA

Optymalna ochrona przed słońcem - pierwsza,  
bezbarwna powłoka zewnętrzna chroniąca drewno  
przed promieniowaniem UV.

 > bezbarwny, jedwabisty połysk, do powierzchni 
zewnętrznych

 > szczególnie zalecany do fasad drewnianych,  
dolnych warstw dachu, elementów balkonowych,  
mebli ogrodowych, okien i drzwi, itp.

 > jako powłoka wykończeniowa nałożona na barwione 
drewno wyraźnie wydłuża jego żywotność  
bez konieczności renowacji; jako samoistna  
powłoka opóźnia proces szarzenia drewna  
dzięki filtrowi UV 12

 > ilość powłok: w przypadku surowego drewna  
- 2 powłoki; w przypadku renowacji - z reguły  
wystarcza 1 powłoka na oczyszczoną powierzchnię  
– bez szlifowania!

 > dostępny w opakowaniach o pojemności 0,75 i 2,5 litra;  
dla profesjonalistów również w pojemnikach 25-litrowych

 > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 24 m2

OLEJ OCHRONNY UV

Foto: Architekt Daniel Kraft

>>>  OLEJ OCHRONNY UV EXTRA: CHRONI 
DREWNO RÓWNIEŻ OD ATAKU PLEŚNI, 
ALG I GRZYBÓW.

Extra
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S
praw

dzony zgodnie z normą DIN EN 71.3; odporny na działanie ślin
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Bezpieczny dla
zdrowia ludzi, zwierząt

i roślin (po wyschnięciu)

SZYBSZA, BARDZIEJ  
WYDAJNA, O ZNACZĄCO  
NIŻSZYM ZUŻYCIU.

FARBY I PIELĘGNACJA NA ZEWNĄTRZ

LAZURA JEDNORAZOWA HSPLUS

Wysoka zawartość olejów podwaja powierzchnię, którą można 
pokryć z jednej puszki - oszczędzaj czas i pieniądze!

 > przezroczysta, jedwabisty połysk, przeznaczona  
do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych

 > na zewnątrz szczególnie polecana do fasad drewnianych,  
balkonów, dolnych warstw dachu, pergoli, płotów

 > Lazura Jednorazowa wygładza powierzchnię drewna,  
nie pęka, nie łuszczy się i nie rozwarstwia. Powłoka jest  
trwała, odporna na zmiany pogody i promienie UV,  
hydrofobowa, reguluje poziom wilgotności, zapobiega  
pęcznieniu drewna

 > ilość powłok: jedna warstwa wystarczy!
 > dostępna w opakowaniach o pojemności: 0,125; 0,75 i 2,5 litra, 

dla profesjonalistów również w pojemnikach 25-litrowych
 > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 26 m²
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>>>  ILE FARBY BĘDZIE POTRZEBNE?  
ZA POMOCĄ KALKULATORA ZUŻYCIA OSMO 
NA STRONIE: WWW.OSMO.COM.PL SZYBKO 
OBLICZĄ PAŃSTWO WŁAŚCIWĄ ILOŚĆ.

9211 Biały Świerk* 
na świerku

9212 Srebrna Topola 
na świerku

9221 Sosna na świerku 9222 Naturalny Świerk*  
na świerku

9232 Mahoń na świerku9233 Hemlock* na świerku

9234 Czerwień Skandynawska 
na świerku

9235 Czerwony cedr  
na świerku

9236 Modrzew na świerku

9241 Dąb na świerku

9242 Zieleń Choinkowa  
na świerku

9252 Patyna na świerku9261 Orzech na świerku

9262 Teak na świerku 9264 Palisander na świerku

9271 Heban na świerku

Pokazane wzory są zdjęciami oryginalnych próbek uzyskanych przez 
naniesienie poszczególnych barw wosku na drewno, jednak na skutek 
różnic w druku mogą wystąpić odchylenia kolorystyczne. Warto też 
pamiętać, że odcień uzyskany w rzeczywistości może różnić się od 
zdjęcia w zależności od gatunku drewna, na które położono powłokę. 
Dlatego przed malowaniem zaleca się wykonanie próby.

*  Uwaga: Jasne, przejrzyste odcienie zapewniają ograniczoną 
ochronę przed promieniowaniem UV, dlatego nie są polecane  
na powierzchnie wystawione na silne działanie promieni 
słonecznych.

LAZURA JEDNORAZOWA HSPLUS
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POWŁOKA CHRONIĄCA  
DREWNO PRZED PLEŚNIĄ,  
ALGAMI I GRZYBEM.

FARBY I PIELĘGNACJA NA ZEWNĄTRZ

LAZURA OLEJNA DO OCHRONY DREWNA

Gruntowanie i lazura w jednej powłoce - innowacyjna, długotrwała ochrona  
na bazie naturalnych olejów! 

 > transparentna, jedwabisty połysk, do powierzchni zewnętrznych
 > szczególnie zalecana do fasad drewnianych, wiat garażowych,  

balkonów, płotów, pergoli, tarasów drewnianych itp.
 > Lazura Olejna do Ochrony Drewna to impregnat i lazura w jednej powłoce.  

Działa hydrofobowo i jest nadzwyczaj odporna na warunki atmosferyczne  
i promieniowanie UV. Pozwalająca oddychać drewnu powłoka zawiera  
aktywne składniki chroniące je przed atakiem pleśni, glonów i grzybów.

 > ilość powłok: w przypadku surowego drewna - 2 powłoki; w przypadku  
renowacji - z reguły wystarcza 1 powłoka na suchą, oczyszczoną  
powierzchnię – bez szlifowania!

 > dostępna w opakowaniach o pojemności 0,75 i 2,5 litra;  
dla profesjonalistów również w pojemnikach 25-litrowych

 > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 24 - 26 m2

OCHRONA

Zawiera substancje 

czynne zabezpieczające 

powłokę przed atakiem 

glonów i grzybów.
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700 Sosna na świerku 702 Modrzew na świerku 703 Mahoń na świerku

704 Kasztan na świerku

706 Dąb na świerku

707 Orzech na świerku 708 Teak na świerku

710 Pinia na świerku

728 Cedrowo-Czerwona  
na świerku

729 Zieleń Choinkowa  
na świerku

900 Biała na świerku
(nie zalecany do tarasów)

903 Szarość Bazaltowa  
na świerku

905 Patyna na świerku

1415 Zieleń Grad  
na świerku

Pokazane wzory są zdjęciami oryginalnych próbek uzyskanych przez 
naniesienie poszczególnych barw wosku na drewno, jednak na skutek 
różnic w druku mogą wystąpić odchylenia kolorystyczne. Warto też 
pamiętać, że odcień uzyskany w rzeczywistości może różnić się  
od zdjęcia w zależności od gatunku drewna, na które położono 
powłokę. Dlatego przed malowaniem zaleca się wykonanie próby.

LAZURA OLEJNA DO OCHRONY DREWNA

712 Heban na świerku 727 Palisander na świerku

NOWOŚĆ! LAZURA OLEJNA  
DO OCHRONY DREWNA JEST TERAZ 
DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W WIELU  
ODCIENIACH RAL I NSC!  
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 44.
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FARBY I PIELĘGNACJA NA ZEWNĄTRZ

COŚ NIEZWYKŁEGO:  
FASADA Z POŁYSKIEM
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LAZURA OLEJNA DO OCHRONY DREWNA EFFEKT

Podążając za najnowszymi trendami architektury 
przygotowaliśmy cztery atrakcyjne odcienie metaliczne!

 > przezroczysta, jedwabisty połysk, dla powierzchni 
zewnętrznych

 > szczególnie zalecana do fasad drewnianych,  
wiat garażowych, balkonów, płotów, pergoli

 > Lazura Olejna do Ochrony Drewna Effekt  
to gruntowanie i lazura w jednej powłoce

 > działa hydrofobowo i jest nadzwyczaj odporna  
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

 > tworzy „oddychającą“, porowatą powłokę - doskonałą 
ochronę przed atakiem pleśni, glonów i grzybów

 > ilość powłok: w przypadku surowego drewna dwie 
powłoki, w przypadku renowacji wystarcza z reguły  
jedna powłoka, na oczyszczoną powierzchnię  
– bez szlifowania!

 > dostępna jest w pojemnościach: 0,75 oraz 2,5 litra;  
dla profesjonalistów również w pojemnikach 25-litrowych

 > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na pokrycie  
ok. 20 - 26 m2

1140 Srebrny Agat  
na świerku

1141 Srebrny Kwarc  
na świerku

1142 Srebrny Grafit  
na świerku

1143 Srebrny Onyx  
na świerku

Pokazane wzory są zdjęciami oryginalnych próbek uzyskanych przez 
naniesienie poszczególnych barw wosku na drewno, jednak na skutek 
różnic w druku mogą wystąpić odchylenia kolorystyczne. Warto też 
pamiętać, że odcień uzyskany w rzeczywistości może różnić się od 
zdjęcia w zależności od gatunku drewna, na które położono powłokę. 
Dlatego przed malowaniem zaleca się wykonanie próby.

>>>  DOSKONAŁA DO FASAD  
DREWNIANYCH, WIAT 
GARAŻOWYCH, BALKONÓW, 
PŁOTÓW, PERGOLI ITP.

LAZURA OLEJNA DO OCHRONY DREWNA EFFEKT
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FARBY I PIELĘGNACJA NA ZEWNĄTRZ

JESZCZE WIĘKSZY WYBÓR 
ODCIENI DLA TWOJEGO 
TARASU: STRONA 31
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 > ilość powłok: w przypadku surowego drewna - 2 powłoki; 
w przypadku renowacji - z reguły wystarcza 1 powłoka  
na oczyszczoną powierzchnię – bez szlifowania!

 > dostępne są w opakowaniach o pojemności 0,75 i 2,5 litra; 
dla profesjonalistów również w pojemnikach 25-litrowych

 > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 24 m2 

004 Daglezja  
naturalnie stonowany

013 Garapa  
naturalnie stonowany

016 Bangkirai  
ciemny

SPECJALNE OLEJE DO TARASÓW

SPECJALNE OLEJE DO TARASÓW

Opracowane z myślą o indywidualnych potrzebach  
poszczególnych gatunków drewna szlachetnego.

 > bezbarwne lub transparentne, jedwabisty połysk,  
do powierzchni zewnętrznych

 > szczególnie zalecane do mebli ogrodowych  
oraz desek tarasowych

 > wygładzają powierzchnię drewna oraz nadają  
mu właściwości hydrofobowe i odporność  
na zabrudzenia

ANTYPOŚLIZ-
GOWY

EFEKT

Pokazane wzory są zdjęciami oryginalnych próbek uzyskanych  
przez naniesienie poszczególnych olejów na odpowiednie gatunki 
drewna, jednak na skutek różnic w druku mogą wystąpić odchy-
lenia kolorystyczne. Warto też pamiętać, że odcień uzyskany w 
rzeczywistości może różnić się od zdjęcia w zależności od gatunku 
drewna, na które położono powłokę. Dlatego przed malowaniem 
zaleca się wykonanie próby.

Antypoślizgowa powłoka wykończeniowa na 
zewnątrz, chroniąca drewno przed algami.  
Jeżeli chcemy osiągnąć mniej intensywny efekt  
kolorystyczny, jako drugiej powłoki warto użyć 
właśnie Oleju Antypoślizgowego do Tarasów.  
Jednak ze względu na ograniczoną ochronę UV  
nie należy stosować go jako powłoki samoistnej.

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

006 Bangkirai  
naturalnie stonowany

009 Modrzew  
naturalnie stonowany

014 Massaranduba  
naturalnie stonowany

010 Termodrewno  
naturalnie stonowany

007 Teak bezbarwny  
przejrzysty
(brak ochrony przed  
promieniami UV)

020 Czarny019 Szary

430 Olej  
Antypoślizgowy do Tarasów
(brak ochrony przed promieniami UV)
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FARBY I PIELĘGNACJA NA ZEWNĄTRZ

OLEJ KRYJĄCY ZEWNETRZNY

Bogaty wybór kolorów i niezrównana trwałość przy każdych 
warunkach atmosferycznych!

 > kryjący, jedwabisty połysk, dla powierzchni zewnętrznych
 > zalecany szczególnie do elewacji drewnianych, balkonów, 

okien, altanek ogrodowych, domków wypoczynkowych 
oraz mebli ogrodowych

 > Olej Kryjący Zewnętrzny jest odporny na warunki  
atmosferyczne i wytrzymały na drobne uszkodzenia

 > ilość powłok: w przypadku surowego drewna - 2 powłoki; 
w przypadku renowacji - z reguły wystarcza 1 powłoka  
na oczyszczoną powierzchnię – bez szlifowania!

 > dostępny w opakowaniach o pojemności 0,75 i 2,5 litra;  
dla profesjonalistów również w pojemnikach 25-litrowych

 > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 24  - 26 m2

KORZYSTNA
CENA NA M2

PONOWNE
MALOWANIE
BEZ SMUG

Oszczędza czas i pieniądze

PROFESJONALNA POWŁOKA 
OPRACOWANA SPECJALNIE 
DO OKIEN  
I DRZWI:  
OLEJ KRYJĄCY  
DO OKIEN  
I DRZWI
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OLEJ KRYJĄCY ZEWNETRZNY  
OLEJ KRYJĄCY DO OKIEN I DRZWI

OLEJ KRYJĄCY ZEWNĘTRZNY  
JEST TERAZ DOSTĘPNY 
RÓWNIEŻ W WIELU ODCIENIACH  
RAL I NSC! WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE 44.

2205 Żółć Słoneczna

2308 Czerwień Północna 2310 Czerwone Drewno/
Cedrowy

2311 Czerwień Kominowa 2404 Zieleń Choinkowa

2501 Niebieski Labrador 2506 Niebieski Królewski 2507 Niebieski Gołębi 2606 Brąz średni

2607 Brąz ciemny 2703 Ciemno-szary 2704 Kamienno-szary 2708 Krzemienno-szary

2735 Jasny Szary 2742 Betonowy

2101 Biały 2203 Żółć Świerkowa 2204 Kość Słoniowa
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FARBY I PIELĘGNACJA NA ZEWNĄTRZ

>>>  ŚRODEK DO USUWANIA 
SZAROŚCI DREWNA  
NA ZEWNĄTRZ, IDEALNY  
DO TARASÓW I MEBLI  
OGRODOWYCH.

ŚRODEK DO USUWANIA SZAROŚCI DREWNA - SUPER ŻEL

Wysoce skuteczny środek do oczyszczenia i odświeżenia zszarzałego 
drewna.

 > środek żelu; do powierzchni zewnętrznych
 > zalecany szczególnie do desek tarasowych i drewnianych fasad
 > pozwala na nowo ukazać naturalny charakter drewna wystawionego 

na działanie czynników atmosferycznych, sprawia, że ciepły,  
naturalny kolor drewna staje się znowu widoczny

 > o łagodnym zapachu, ulega rozkładowi biologicznemu
 > zastosowanie: w zależności od stopnia szarości stosować 

rozcieńczony lub nierozcieńczony, po około 15 minutach  
usunąć szarość za pomocą szczotki i dużej ilości wody.  
Po dokładnym wysuszeniu pokryć drewno którąś z powłok  
ochronnych Osmo

 > dostępny w opakowaniach o pojemności 0,5 i 2,5 l;  
do produktu o pojemności 2,5 l dołączona jest szczotka 150 mm

 > 1 litr wystarcza na ok. 10 - 30 m2 (w zależności od stopnia zszarzenia)
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ŚRODEK DO USUWANIA SZAROŚCI DREWNA   
ZESTAW DO PIELĘGNACJI MEBLI OGRODOWYCH

ZALETY OLEJU
> Prosty w użyciu
> Efekt kropel rosy
> Nie rozwarstwia się   

ZESTAW DO PIELĘGNACJI MEBLI OGRODOW YCH

Druga młodość dla Twoich mebli ogrodowych!  
Zalecany również do pielęgnacji drewna tekowego  
i inny twardych gatunków!

 > zestaw preparatów i narzędzi do pielęgnacji  
drewna na zewnątrz

 > szczególnie polecane do mebli ogrodowych  
i tarasów

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

 > Żel do Usuwania Szarości Drewna 0,5 l
 > Specjalny Olej w Spraju do Drewna Twardego (400 ml)
 > twarda szczotka
 > włóknina do szlifowania
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OCHRONA

Ochrona drewna 

zabezpieczająca przed 

gniciem, sinizną i 

atakami niszczących 

drewno insektów.

FARBY I PIELĘGNACJA NA ZEWNĄTRZ

IMPREGNAT DO DREWNA WR

Specjalny impregnat gruntujący, chroniący drewno przed  
szkodnikami zwierzęcymi i roślinnymi!

 > bezbarwny, do powierzchni zewnętrznych
 > szczególnie polecany do zabezpieczania nieobciążonych  

statycznie drewnianych elementów zewnętrznych, które  
nie maja kontaktu z ziemią, jak: okna, rolety, drzwi, pergole, 
zewnętrzne okładziny drewniane, meble ogrodowe

 > Impregnat do Drewna WR zapobiega pęcznieniu i kurczeniu  
się drewna, skutecznie zabezpiecza przed sinizną, gniciem  
oraz szkodnikami drewna. 

 > idealny jako podkład dla wszystkich powłok zewnętrznych Osmo
 > ilość powłok: jedna powłoka wystarczy; konieczne jest nałożenie 

powłoki wykończeniowej
 > dostępny w opakowaniach o pojemności 0,75 i 2,5 litra,  

dla profesjonalistów również w pojemnikach 25-litrowych
 > zużycie ok. 160 - 200 ml/m2

Ostrożnie obchodzić się z bio-
cydami. Przed użyciem należy 
zapoznać się z oznakowaniem 
oraz informacją o produkcie.

>>>  DREWNO WARTO CHRONIĆ  
OD SAMEGO POCZĄTKU
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IMPREGNAT DO DREWNA · GARD CLEAN

>>>  SZCZEGÓLNIE POLECANY DO  
USUWANIA ZIELONEGO NALOTU  
Z POWIERZCHNI KAMIENNYCH.

Po 24 godzinach...

GARD CLEAN ŚRODEK DO USUWANIA GLONÓW I MCHU

Specjalnie opracowany preparat Gard Clean pozwoli szybko  
i skutecznie pozbyć się zielonego nalotu.

 > wysoce skuteczny koncentrat, do powierzchni zewnętrznych
 > szczególnie zalecany do tarasów, altanek, mebli ogrodowych,  

pergoli, dobrze nadaje się do powierzchni lakierowanych,  
z tworzywa sztucznego, kamienia, betonu lub szkła

 > Gard Clean oczyszcza powierzchnie gruntownie, szybko,  
oczyszcza samoczynnie z zielonych nalotów i innych naturalnych 
zanieczyszczeń oraz hamuje ponowne powstawanie nalotu

 > stosowanie: w zależności od stopnia nalotu, nanieść równomiernie 
nierozcieńczony lub rozcieńczony z maksymalnie 10 częściami 
wody - zielony nalot zniknie z reguły po 24 godzinach

 > jest bez zapachu
 > dostępny w kanistrach o pojemności 1 i 5 litra 
 > 1 litr wystarcza na ok. 30 -100 m2, w zależności od ilości nalotu

Ostrożnie obchodzić się  
z biocydami. Przed 
użyciem należy zapoznać 
się z oznakowaniem oraz 
informacją o produkcie.
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1.

1. MASZYNA POLERSKA FLOORXCENTER
 > Przeznaczona do czyszczenia, pielęgnacji  

i odświeżania powłok olejowanych i woskowanych  
oraz nakładania olejów koloryzujących

2. ZESTAW OPTI
 > Mop z rączką teleskopową, Opti nakładka do kurzu, Opti 

nakładka do zmywania, Opti nakładka z aktywnego włókna 
 > Do zmywania za pomocą Koncentratu Wisch-Fix lub 

Środka do Czyszczenia i Pielęgnacji Wosku

3. CHUSTECZKI EASY CLEAN
 > szybkie i wygodne oczyszczenie  

rąk, gdy brakuje wody i mydła
 > usuwają bez trudu olej i wosk, 

 jak również bitum, smołę,  
atrament, klej itd.

 > nie wymagają spłukania wodą  
po użyciu

2.

6. SZPACHLA DO DREWNA
 > Idealna do naprawy  

małych rys i szczelin  
w drewnie

 > Po wyschnięciu można  
ją wykończyć każdą  
z powłok Osmo

 > Dostępne jako pojedyn- 
cze tubki w kolorach: 
Białym, Buk, Świerk,  
Mahoń lub Dąb oraz  
jako Zestaw (w kartonie  
30 tubek po 100 g)

5.  ŚRODEK DO CZYSZCZNIA PĘDZLI  
I DO ROZCIEŃCZANIA FARB

 > Łatwe i szybkie czyszczenie pędzli  
oraz narzędzi używanych do nakładania 
powłok Osmo, olejów i farb żywicznych

 > Do rozcieńczania farb na bazie  
rozpuszczalników

 > Do odtłuszczania drewna przed  
aplikacją produktów Osmo

4.  ŚRODEK DO USUWANIA POWŁOK  
LAKIERNICZYCH I MALARSKICH 

 > idealny usuwania powłok lakierniczych  
i malarskich

 > do mebli, okien, drzwi i profili drewnianych
 > przyjazny dla środowiska, ponieważ  

nie zawiera chlorowęglowodorów  
oraz aromatów, ulega biorozkładowi,  
sprawdzony zgodnie z normami OECD.
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NARZĘDZIA I AKCESORIA

8.

10.

12.

7.

9.

11.

12. MASZYNA DO TARASÓW
 > Intensywne czyszczenie i odszarzanie tarasów 

drewnianych
 > Głębokie czyszczenie podłóg drewnianych
 > Usuwa i zbiera zanieczyszczenia za jednym 

przejściem

7. ZESTAW MAŁY DO APLIKACJI
 > Do nanoszenia wszystkich systemów powłok  

Osmo na drewno naturalne i szorstkowane
 > Idealny do obróbki większych powierzchni
 > Zawartość: korytko ze zintegrowanym  

odciskaczem, wkłady wymienne (3 sztuki),  
wałek z mikrofazy (szerokość 100 mm),  
uchwyt, pędzel do malowania (60 mm)

8. PĘDZEL DO MALOWANIA
 > odpowiedni do wszystkich olejów Osmo
 > do rożnych zastosowań, dostępny  

w szerokościach: 25, 50, 60 i 100 mm 

9. SZCZOTKA PARKIECIARSKA OSMO
 > Szczególnie zalecane do wszystkich  

Wosków Twardych Olejnych i Wosków  
Dekoracyjnych, jak i do obróbki desek  
podłogowych i tarasowych

 > do różnych zastosowań, do nabycia  
w szerokościach 150, 220 i 400 mm

10. ZESTAW DUŻY DO APLIKACJI
 > Do optymalnej obróbki wosków twardych  

olejnych.
 > Zawartość: korytko ze zintegrowanym  

odciskaczem nadmiaru, wkłady wymienne  
do korytka (3 sztuki), wałek z mikrofazy  
(szerokość 250 mm), uchwyt

11. SZPACHLA RĘCZNA
 > szerokość 270 mm
 > odpowiednia do pokrywania podłóg wszystkimi  

woskami twardych olejnymi i dekoracyjnymi

Więcej informacji na temat czyszczenia  
tarasów i podłóg znajdą Państwo  
w naszym katalogu „Czyszczenie  
podłóg i tarasów“ lub na stronie  
www.osmo.com.pl



44

ODCIENIE MIESZANE OLEJU KRYJĄCEGO ZEWNĘTRZNEGO 
ORAZ LAZURY OLEJNEJ DO OCHRONY DREWNA

185 odcieni RAL oraz 1950 odcieni NCS
Nasze bazujące na naturalnych olejach i woskach powłoki  
o mikroporowatej strukturze: Olej Kryjący Zewnętrzny  
oraz Lazurę Olejną do Ochrony Drewna mogą Państwo  
zamówić w niemal wszystkich odcieniach z palety RAL i NCS.  
Do Oleju Kryjącego Zewnetrznego na życzenie dodajemy  
również aktywne składniki chroniące drewno przed algami  
i grzybem. 

Odcienie są na mieszane na zamówienie w laboratorium  
w Niemczech i dostarczane na terenie całej Polski w ciągu  
2 - 3 tygodni od dnia zamówienia.  
Minimalna wielkość zamówienia wynosi 2,5 litra dla każdego  
wybranego do mieszania koloru. 

Wykonane na zamówienie kolory RAL i NCS są odcieniami 
zbliżonymi. Nie dostarczamy farb kwarcowych, metalicznych  
ani luminofarb.

ODCIENIE RAL/NCS

WIELE KOLORÓW 
PROSTO Z NASZEGO 
LABORATORIUM

Teraz dostępny 
również w  
odcieniach  
RAL i NCS.

Lazury są transparentne  
i ukazują pokryte nimi 
drewno. Uzyskany odcień 
będzie się więc różnił,  
w zależności od rodzaju 
drewna, od wzorników 
RAL/NCS.

Oryginalny odcień 
RAL 8028

kryjący
trans- 

parentny

T
r
o
R

NOWOŚĆ!
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2101 : 2607 
 10 : 1

2101 : 2607 
 3 : 1

2101 : 2607 
 1 : 3

2101 : 2607 
 1 : 10

2101 : 2607 
 1 : 1

Olej Kryjacy 
Zewnętrzny  
2101 Biały

Olej Kryjacy 
Zewnętrzny  
2607 Ciemny Brąz

2101 : 2703 
 10 : 1

2101 : 2703 
 3 : 1

2101 : 2703  
 1 : 1

2101 : 2703  
 1 : 3

2101 : 2703 
 1 : 10

Olej Kryjacy 
Zewnętrzny  
2101 Biały

Olej Kryjacy 
Zewnętrzny  
2703 Ciemno-szary

900 : 905 
 10 : 1

900 : 905 
 3 : 1

900 : 905 
 1 : 1

900 : 905 
 1 : 3

900 : 905 
 1 : 10

Lazura Olejna  
do Ochrony Drewna  
900 Biały

Lazura Olejna  
do Ochrony Drewna  
905 Patyna

STWÓRZ WŁASNY, 
NIEPOWTARZALNY 
KOLOR

PRZYKŁADY ODCIENI MIESZANYCH OSMO

Pokazane wzory są zdjęciami oryginalnych próbek uzyskanych przez naniesienie poszczególnych barw wosku na drewno, jednak na skutek różnic w druku mogą wystąpić  
odchylenia kolorystyczne. Warto też pamiętać, że odcień uzyskany w rzeczywistości może różnić się od zdjęcia w zależności od gatunku drewna, na które położono powłokę.  
Dlatego przed malowaniem zaleca się wykonanie próby.
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PYTANIA I ODPOWIEDZI

FARBY I PIELĘGNACJA DO WEWNĄTRZ

 CZY MOGĘ ZABARWIĆ MOJĄ PODŁOGĘ NA INNY  
KOLOR?
Tak. Podłogę można barwić przy pomocy: Wosku Twardego  
Olejnego Kolor, Wosku Dekoracyjnego Lazurowego, Oleju 
Eko Pure Kolor, Wosku Dekoracyjnego Creative lub Lazury  
Jednorazowej HSPlus. Należy nałożyć jedną z tych powłok  
twardą szczotką, pozostawić ją na kilka minut do 
wchłonięcia, po czym przy pomocy ręcznika usunąć 
nadmiar materiału wzdłuż słojów drewna. Podłogę należy 
pozostawić przy dobrej wentylacji do wyschnięcia na noc,  
a następnie położyć jako warstwę wykończeniową 2 cienkie 
powłoki Wosku Twardego Olejnego Osmo. 

 CO ZROBIĆ W PRZYPADKU CZĘŚCIOWEGO  
USZKODZENIA POWŁOKI?
W odróżnieniu od lakierów, uszkodzone miejsca powłok 
Osmo wystarczy lekko zeszlifować, a następnie nanieść  
na nie właściwy produkt Osmo.

 NA CO TRZEBA UWAŻAĆ W PRZYPADKU PODŁÓG  
Z EGZOTYCZNYCH GATUNKÓW DREWNA?
Niektóre drewna, jak jatoba czy palisander, ze względu  
na twardość i wysoką zawartość naturalnych olejów bardzo  
źle przyjmują materiał. Dlatego polecamy bezbarwne  
zabezpieczenie specjalnym, płynnym Woskiem Olejnym  
do Egzotyków 1101 lub Woskiem 2K Pure Eko, które dobrze 
wnikają w pory tych gatunków drewna.  
Przed zastosowaniem któregokolwiek z nich należy 
zapoznać się z tabelą ich zastosowania do egzotyków.  
Po zeszlifowaniu przemyć powierzchnię Środkiem do 
Odtłuszczania i Czyszczenia Narzędzi 113. Standardowo 
należy nanieść dwie powłoki wosku polerując lub zbierając 
nadmiar między powłokami (pamiętaj o 12 godzinach 
odstępu między nakładaniem powłok).

 CO ZROBIĆ, GDY ZOSTANIE NAŁOŻONA ZBYT DUŻA 
ILOŚĆ MATERIAŁU?
Jeśli nałożona zostanie zbyt duża ilość Wosku Twardego 
Olejnego wydłuży się wówczas czas schnięcia.  
W takim przypadku należy zapewnić dodatkową wentylację  
- otworzyć okna i drzwi, aby powłoka schła poprzez  
naturalną oksydację. Jeżeli pojawią się przy tym  
uszkodzenia powłoki, należy postąpić wg wskazówek  
zawartych w jednym z poprzednich punktów. 

 CO SIĘ STANIE, GDY ZOSTANIE NAŁOŻONA ZBYT  
MAŁĄ ILOŚĆ MATERIAŁU?
jeśli nałożona zostanie zbyt mała ilość materiału, mogą 
powstać tzw. suche plamy w obrębie których drewno 
wygląda sucho i szorstko. W każdym takim przypadku 
należy nałożyć dodatkową cienką powłokę Wosku  
Twardego Olejnego Osmo.

 CZY PRODUKTY OSMO ZAWIERAJĄ SZKODLIWE  
SUBSTANCJE?
Produkty Osmo bazują na starannie oczyszczonych olejach  
i woskach roślinnych. Wszystkie powłoki po wyschnięciu  
są bezpieczne dla ludzi, zwierząt i roślin (nadają się  
do pokrywania zabawek zgodnie z normą EN 71.3;  
są odporne na pot i ślinę wg normy DIN 53160).
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FARBY I PIELĘGNACJA NA ZEWNĄTRZ

 JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ POWIERZCHNIĘ 
DREWNIANĄ PRZED NAŁOŻENIEM POWŁOKI?
Powierzchnia powinna zostać oszlifowana, oczyszczona  
i dobrze wysuszona (maksymalna wilgotność drewna  
– 20%). Należy unikać przemrożenia drewna.

 CZY MOŻNA MIESZAĆ ZE SOBĄ PRODUKTY 
KOLORYZUJĄCE OSMO?
Tak, kolory można ze sobą mieszać w ramach tej samej 
rodziny produktów. Przykładowo Olej Kryjacy Zewnętrzny 
Zieleń Choinkowa 2404 można zmieszać z Olejem Kryjacym 
Zewnętrznym Czarno-szarym 2703 w celu przyciemnienia 
koloru. 
Warto wiedzieć: Olej Kryjący Zewnetrzny oraz Lazura  
Olejna do Ochrony Drewna są dostępne na zamówienie  
w 186 odcieniach RAL i 1950 odcieniach NCS.

 KTÓRE GATUNKI DREWNA POWINNY ZOSTAĆ  
ZABEZPIECZONE IMPREGNATEM DO DREWNA WR?
Stosowanie Impregnatu pozwala na znaczne wydłużenie 
żywotności gatunków drewna o ograniczonej trwałości. 
Należą do nich przede wszystkim drewna iglaste, jak  
świerk, jodła, sosna, świerk.

 CZY IMPREGNAT DO DREWNA WR MOŻNA NAŁOŻYĆ 
JAKO JEDNĄ, SAMOISTNĄ POWŁOKĘ?
Nie. Impregnat do Drewna WR nie jest powłoką 
wykończeniową. Aby zapewnić pełną ochronę przed  
promieniami UV i długotrwałe piękno drewna, należy  
jego nieosłonięte elementy w ciągu 3 miesięcy koniecznie  
pokryć powłoką zawierającą pigmenty (np. Olejem 
Kryjącym Zewnętrznym lub Lazurą Jednorazową HSPlus)

 SKĄD NA POWŁOKACH DO DREWNA NA ZEWNĄTRZ 
BIORĄ SIĘ GRZYBY I JAK MOŻNA JE USUNĄĆ?
Najczęściej występujące na powłokach grzyby mają 
strukturę punktową. Są czarne, ewentualnie brązowawe.  
Z kolei mchy i glony występują z reguły w postaci zielonego 
nalotu. Organizmy te mogą łatwo rozprzestrzeniać się  
na całej powierzchni powłoki. Rozwĳają się pod wpływem 
wilgoci i warunków atmosferycznych - najczęściej  
w miejscach zacienionych i w pobliżu zbiorników wodnych. 
Powstałe naloty można usunąć przy pomocy Środka  
do Usuwania Glonów i Mchów - Gard Clean. Z kolei w celu 
zabezpieczenia drewna przed powstawaniem nalotów 
zaleca się stosowanie tych powłok Osmo, które zawierają 
substancje grzybo- i algobójcze (np. Lazura Olejna  
do Ochrony Drewna).

 CZY LAZUROWE POWŁOKI ZAPEWNIAJĄ OCHRONĘ 
PRZED PROMIENIOWANIEM UV?
Efektywny poziom ochrony przed promieniowaniem UV 
można osiągnąć również przy wykorzystaniu powłok 
lazurowych. Warto przy tym pamiętać, że ciemne powłoki 
lazurowe zapewniają lepszą ochroną UV niż jasne odcienie, 
a wykończenie powierzchni Olejem Ochronnym UV wyraźnie 
poprawia trwałość każdej powłoki Osmo.

 CZY WŚRÓD PRODUKTÓW OSMO DO STOSOWANIA 
NA ZEWNĄTRZ ZNAJDUJE SIĘ JAKAŚ BEZBARWNA 
POWŁOKA Z FILTREM UV?
Tak. Nowy Olej Ochronny UV zawiera specjalne, bezbarwne 
substancje, które blokują docieranie promieniowania UV  
do pokrytego nim drewna. Dzięki temu opóźnia on proces  
szarzenia drewna i pozwala zachować jego naturalny 
wygląd.

 DLACZEGO NAŁOŻONA NA DREWNO POWŁOKA 
W YGLĄDA INACZEJ NIŻ KOLOR POKAZANY NA PUSZCE?
Lazury mogą dawać różne efekty kolorystyczne m.in. w 
zależności od gatunku drewna, na które zostały nałożone. 
Efekt końcowy wcale nie musi więc zgadzać się ze wzorem 
widocznym na puszce. Aby uniknąć niespodzianek przed 
nakładaniem powłoki zaleca się wykonanie próby na mało 
widocznym miejscu.

 JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ Z DESKAMI TARASOW YMI  
Z DREWNA BOGATEGO W SKŁADNIKI ORGANICZNE?
Drewna egzotyczne (Iroko, Massaranduba, Bangkirai,  
Teak, itp.) i gatunki drewna szczególnie bogate w żywicę 
(np. modrzew, daglezja) zawierają substancje, które czynią 
je bardziej odpornymi na gnicie, grzyb i insekty.  
Substancje te mogą jednak blokować wchłanianie przez 
drewno naturalnych olei, przedłużać czas schnięcia 
nałożonej powłoki i uniemożliwić wystarczające związanie 
się farby z podłożem. Zaleca się więc, by przed wstępną 
obróbką drewno leżakowało przez ok. 3-4 miesiące.  
Impregnacja nie jest bezwzględnie konieczna ze względu  
na właściwości drewna. Nasze Oleje do Tarasów zostały  
opracowane tak, by nadawać deskom odcienie drewna  
szlachetnego, zapewnić mu świeży, naturalny wygląd  
i gładką, przyjemną w dotyku powierzchnię.  
Przy użyciu transparentnych powłok zalecamy nałożenie 
końcowej powłoki Oleju Ochronnego UV (410), aby chronić 
pigment przed ścieraniem.
Wskazówka: Do obróbki dużych powierzchni polecamy  
Profi Szpachlę Obrotową, która umożliwia szybkie  
i profesjonalne nałożenie powłoki w pozycji stojącej.

 CZY FARBA KRYJĄCA DO DREWNA MOŻNA NANOSIĆ 
RÓWNIEŻ NATRYSKOWO?
Olej Kryjacy Zewnętrzny powinno się nanosić cienką 
warstwą na czystą i suchą powierzchnię za pomocą  
sztywnego pędzla lub specjalnie w tym celu stworzonego 
Małego Zestawu do Aplikacji Osmo.  
Przy nanoszeniu natryskowym (np. przy pomocy pistoletu) 
zalecamy na wszelki wypadek wykończenie powierzchni 
pędzlem.
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INNE PRODUKTY W OFERCIE OSMO

>  PODŁOGI 
deski podłogowe  
z drewna litego, podłogi  
postarzane z drewna  
naturalnego, parkiety  
warstwowe, akcesoria

>  DREWNO WEWNĄTRZ 
POMIESZCZEŃ
profile z drewna litego  
na ściany i sufit

>  DREWNO KLEJONE
blaty robocze, stopnie  
schodów, drzwiczki mebli,  
drewno konstrukcyjne

>  LISTW Y
listwy funkcyjne, listwy  
do majsterkowania  
i budowania

>  OGRÓD
meble ogrodowe,  
przesłony widokowe,  
pergole, altanki

>  ELEWACJE
systemy elewacji  
z drewna litego
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