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Eko Pure
6125 Wosk Twardy Olejny 2K

Jedwabisty Połysk, dwukompozytowy Wosk Twardy 
Olejny dla profesjonalistów, nie zawiera LZO ani wody 
- w 100% ciało stałe, odpowiedni do egzotycznych/ 
ciemnych gatunków drewna.

5125 Woski Twardy Olejny

Jedwabisty Połysk, nie zawiera rozpuszczalników, 
do bezbarwnej obróbki krajowych gatunków drewna 
przez profesjonalnch parkieciarzy, obróbka  
maszynowa (biały pad i maszyna jednotarczowa)

3232/3262  

Wosk Twardy Olejny

Jedwabisty Połysk/Matowy,  
do krajowych gatunków drewna, 
szybkoschnący - 2 powłoki  
w ciągu 1 dnia

3032/3062/3065  

Wosk Twardy Olejny

Jedwabisty Połysk/Matowy/
Półmat, do krajowych  
gatunków drewna,  
uniwersalne zastosowanie

1101 Wosk Olejny do Egzotyków

Jedwabisty Połysk, szczególnie 
polecany do egzotycznych gatunków 
drewna (np. Wenge, Jatoba, Merbau 
itp.)

Woski Twarde Olejne

Jedwabisty Połysk, do krajowych gatunków 
drewna, uniwersalne zastosowanie, idealny  
do indywidualnego barwienia podłóg,  
wymaga dodatkowej, bezbarwnej powłoki 
wykończeniowej.

54xx Olej Eko Pure

Nie zawierająca rozpuszczalników powłoka  
gruntująca, transparentnie barwiąca, obróbka  
maszynowa, dla profesjonalistów (biały pad,  
maszyna jednotarczowa).  
Wymaga obróbki końcowej jednym z Wosków  
Twardych Olejnych Osmo.

Wskazówka: Alternatywnie do barwienia podłóg można użyć jeden z Wosków Dekoracyjnych

Przy obróbce koloryzującej konieczne jest wykonanie próby, jako że naturalny kolor drewna wpływa na ostateczną barwę powłoki. Niezbędne jest 
również nałożenie powłoki wykończeniowej z jednego z Wosków Twardych Olejnych Osmo: 3032, 3062, 3065, 3232, 3262, 5125 lub 6125.

DLA PROFESJONALISTÓW ORAZ MAJSTERKOWICZÓW

OBRÓBKA BEZBARWNA

OBRÓBKA KOLORYZUJĄCA

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Kolor

Eko Pure
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8016 Wisch-Fix

Rozpuszczalny koncentrat 
do codziennego czyszczenia 
i pielęgnacji podłóg

3029 Środek do Pielęgnacji i Czyszczenia Wosku, 

bezbarwny (również jako Spray)

Jednoczesne czyści i regeneruje - dostarcza drewnu  
naturalnych wosków bez tworzenia hermetycznej warstwy.

3087 Środek do Pielęgnacji i Czyszczenia Wosku, 

biały

Jednoczesne czyści i regeneruje - dostarcza drewnu 
naturalnych wosków bez tworzenia hermetycznej  
warstwy. Opracowany specjalnie do białych podłóg. 

Zestaw Pielęgnacyjny  

do Podłóg

Kompleksowa pielęgnacja 
podłóg

Szczotka do malowania 

podłóg

Dostępna w szerokościach: 
150, 220 i 400 mm.  
Przeznaczona do  
wszystkich Wosków  
Twardych Olejnych oraz 
Wosków Dekoracyjnych.

Pędzle

Dostępne szerokości: 
25, 50, 60 i 100 mm. 
Przeznaczone do 
wszystkich Wosków 
Twardych Olejnych, 
Wosków Dekoracyjnych 
oraz Wosku Olejnego 
do Egzotyków

Zestaw Duży  

do Aplikacji

Do optymalnego roz- 
prowadzenia Wosków 
Twardych Olejnych  
Osmo (za wyjątkiem  
Wosków Twardych  
Olejnych: Eco Pure 5125 
oraz 2K Eco Pure 6125 )

Szpachla Ręczna

270 mm, przeznaczona 
do aplikacji wszystkich 
Wosków Twardych 
Olejnych i Wosków 
Dekoracyjnych 

Maszyna Polerska 

FloorXcenter

Przeznaczona do  
czyszczenia, pielęgnacji,  
odświeżania i renowacji 
powierzchni wosko- 
wanych i olejowanych 
oraz barwienia podłóg 
drewnianych.

Zestaw Opti

Mop, Nakładka do Kurzu, 
Nakładka do zmywania, 
Poduszka do polerowania. 
Do stosowania Koncentratu 
Wisch-Fix oraz Środka  
do Pielęgnacji i Czyszczenia 
Wosku.

OPTYMALNA PIELĘGNACJA

NARZĘDZIA I AKCESORIA
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PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WSTĘPNEJ 
OBRÓBKI PODŁÓG 

Właściwe szlifowanie podłogi ma duże znaczenie  
dla późniejszego wyglądu i jakości jej powierzchni.  
W przypadku podłóg drewnianych, które były poprawnie 
pielęgnowane, całkowite szlifowanie nie jest konieczne. 
Istnieją jednak trzy wyjątki: 

-  w przypadku układania nowego parkietu z drewna,  
które nie zostało poddane fabrycznej obróbce końcowej 
(aby otrzymać czystą, równomierną powierzchnię, przed 
pokryciem podłogi jakąkolwiek powłoką, konieczne jest 
jej zeszlifowanie) 

-  w przypadku starych podłóg, które są: zużyte całkowicie 
lub częściowo, szare lub złuszczone, pokryte lakierem  
na bazie wodnej, lakierem poliuretanowym lub innym 

-  w przypadku głębokich odcisków i kolein w drewnie  
lub znacznych uszkodzeń mechanicznych

IDEALNY SZLIF  
TO SKUTECZNE  
OLEJOWANIE!

BEZBARWNA OBRÓBKA PODŁÓG

Szlifowanie podłogi drewnianej maszyną jednotarczową

W specjalistycznych sklepach oferujących drewno  
i parkiety możecie Państwo zakupić maszyny cyklinujące 
różnej wielkości, rodzaju i konstrukcji, przeznaczone 
zarówno dla profesjonalnych zakładów rzemieślniczych  
jak i dla amatorów, a także odpowiednie materiały ścierne. 

Wosk Twardy Olejny Osmo, w odróżnieniu od lakierów  
na bazie wodnej czy powłok poliuretanowych, nie tworzy 
grubej warstwy wierzchniej. Ze względu na to należy  
szczególnie zadbać o oczyszczenie miejsc chropowatych, 
ubytków powstałych przy struganiu i innych nierówności. 
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 > W zależności od właściwości powierzchni zaczyna się  
od szlifu gruboziarnistego (P40) lub nieco drobniejszego, 
P60-80 (szlifierka taśmowa, patrz rys. 1). W przypadku 
bardzo starych i mocno zniszczonych podłóg pierwszy 
szlif musi być wykonany jeszcze grubszym ziarnem  
(np. P 24). W każdym przypadku należy wykonać próbny 
szlif oraz zachować kolejność poszczególnych etapów 
cyklinowania (patrz tabela na górze).  

 > Dla szlifu końcowego zalecamy stosować materiał 
ścierny o ziarnistości P120-150 (maszyna jedno-  
lub wielotarczowa). Szlifowanie należy wykonywać  
w miarę możliwości zgodnie z kierunkiem włókien  
drewna. Brzegi, których nie można dosięgnąć cykliniarką 
do podłóg, należy obrobić za pomocą specjalnej  
cykliniarki do kątów (patrz rys. 2). 

 > Przed przystąpieniem do ostatnich dwóch etapów  
szlifowania zalecamy uzupełnienie drobnych szczelin, 
pęknięć i ubytków (do głębokości 2 mm) Szpachlą  
do drewna Osmo (patrz rys. 3).  
Szpachla do drewna dostępna jest w pięciu odcieniach,  
można ją z łatwością nakładać za pomocą szpachli 
nierdzewnej (ze stali szlachetnej) i nadaje się  
do szlifowania po ok. 2 godzinach. 

 > Przed przystąpieniem do dalszej obróbki podłogi 
powinna ona być całkowicie czysta i wolna od pyłu 
szlifierskiego. Dlatego też należy ją zamieść na sucho,  
a następnie dokładnie oczyścić przy użyciu odkurzacza. 

 > Uwaga! Proszę bezwzględnie zwracać uwagę  
na odpowiednią moc ssącą maszyn szlifierskich.  
Bezpośrednio po zakończeniu pracy należy każdorazowo 
opróżniać worki pyłowe maszyn  (niebezpieczeństwo 
samozapłonu!).  
Należy bezwzględnie stosować się do przepisów 
bezpieczeństwa, podanych przez producenta  
maszyny.

PORADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DO OBROBKI

ST = szlifierka taśmowa; JT = maszyna jedno-lub wielotarczowa

1) szlifierka taśmowa (ST)

2) cykliniarka do kątów

3)  drobne pęknięcia lub otwory można uzupełnić Szpachlą  
do drewna Osmo

Etap Ziarnistość Narzędzie Maszyna

1 P 40 bardzo grube ziarno Papier ścierny ST
2 P 60 grube ziarno Papier ścierny ST
3 P 80 Papier ścierny ST / JT
4 P 100 Papier ścierny ST / JT
5 Drobne ubytki uzupełnić Szpachlą do drewna Osmo
6 P 100 Papier / siatka ścierna JT
7 P 120 Papier / siatka ścierna JT
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Eko Pure

Holz und Color
GmbH & Co. KG

Z-157.10-1

Wyrób 
budowlany
spełniający

normy emisji 
DIBt

WOSK TWARDY OLEJNY

Idealny dla majsterkowiczów - niezwykle łatwy w użyciu
 > łatwe nanoszenie za pomocą Szczotki do malowania 

podłóg Osmo lub Zestawu Dużego do Aplikacji

WOSK TWARDY OLEJNY

Szybkoschnąca powłoka do podłóg opracowana  
specjalnie dla profesjonalnych parkieciarzy

 > krótszy czas obróbki - 2 powłoki w ciągu 1 dnia!
 > łatwa nanoszenie za pomocą Szczotki do malowania 

podłóg Osmo lub Zestawu Dużego do Aplikacji

WOSK TWARDY OLEJNY

Do uszlachetniania podłóg drewnianych 
przez profesjonalnych parkieciarzy

 > nie zawiera rozpuszczalników
 > do rozprowadzania Wosku Twardego 

Olejnego Eco Pure zalecamy Profi 
Szpachlę Obrotową

BEZBARWNA OBRÓBKA PODŁÓG

Wosk Twardy Olejny zalecany jest  
do następujących gatunków drewna: 
Brzoza Olcha
Buk OSB
Dąb Robinia akacjowa
Grusza Sosna
Jarrah (Australia) Sosna smołowa (Ameryka Pn)

Jesion Świerk/Jodła
Klon Wiąz
Drewno korkowe Wiśnia
Modrzew

Na następujące gatunki  
drewna należy nanosić  
szczególnie cienką  
warstwę wosku:
Akacja
Bambus
Dąb wędzony
Eukaliptus
Kempas
Drzewo oliwne
Orzech amerykański
Orzech włoski
Drzewo tekowe
Drewno tygrysie
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Wskazówka: Egzotyczne gatunki drewna, nawet  
w obrębie tego samego gatunku i miejsca pochodzenia, 
mogą charakteryzować się odmiennymi właściwościami 
absorpcji i schnięcia. Dlatego też każdorazowo przed 
obróbką zalecamy przeprowadzenie próbnej aplikacji  
na niewielkiej powierzchni.

WOSKI TWARDE OLEJNE OSMO 
MOŻNA ŁATWO NANIEŚĆ  
- NP. ZA POMOCĄ SZCZOTKI  
DO MALOWANIA PODŁÓG OSMO.

WOSK TWARDY OLEJNY 2K 

Nie zawierający rozpuszczalników ani wody ekologiczny 
Wosk Twardy Olejny dla profesjonalnych parkieciarzy

 > dobrze schnie na egzotycznych gatunkach  
drewna

 > przeznaczony również do obróbki ciemnych  
gatunków drewna (np. dębu wędzonego)

 > szybkoschnący, a więc idealny do powierzchni  
komercyjnych, np. sklepów, restauracji itp.

WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW

Bezbarwna powłoka szczególnie polecana  
do egzotycznych gatunków drewna (np. Wenge,  
Jatoba, Merbau itp.)

 > Wosk Olejny do Egzotyków wnika wyjątkowo głęboko  
w drewno i podkreśla naturalny jego charakter

 > powłoka ma właściwości hydrofobowe,  
ale drewno może swobodnie „oddychać”

 > nadaje się do różnych technik aplikacji takich  
jak malowanie, wcieranie, zanurzanie, natrysk.

WOSKI TWARDE OLEJNE · WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW

Do następujących gatunków drewna 
zalecany jest Wosk Twardy Olejny 2K  
Eko Pure lub Wosk Olejny do Egzotyków:

Afromosia
Doussie/Afzelia
IPE
Jatoba
Kambala/Iroko
Machoń
Merbau
Orzech brazylĳski
Palisander
Wenge

Eko Pure
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 > Woski Twarde Olejne Osmo idealnie nadają się  
do pokrywania silnie obciążonych powierzchni 
naturalnych. Ten wysokiej jakości produkt, gotowy 
bezpośrednio do użycia, daje się łatwo nanieść 
ręcznie. Prosimy nie rozcieńczać produktu i dobrze  
go wymieszać. Następnie cienko i dokładnie nanieść 
go zgodnie z kierunkiem włókien drewna. 

 > Zbyt duża ilość naniesionego Wosku, słaba  
wentylacja pomieszczenia, zbyt niska temperatura 
lub zbyt wysoka wilgotność powietrza mogą znacznie 
wydłużyć czas schnięcia powłok. 

 > Ze względu na specyficzne zdolności absorpcyjne 
podłóg korkowych pierwszą powłokę zalecamy 
nanosić za pomocą szpachli.  
Drugą powłokę, po gruntownym wyschnięciu 
pierwszej (sprawdzić!), należy nanieść cienką  
warstwą za pomocą wałka z mikrofazy.  
Czas schnięcia pomiędzy dwiema naniesionymi  
warstwami jest w przybliżeniu dwa razy dłuższy  
od czasu schnięcia na zwykłym drewnie. 

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBRÓBKI  
WOSKAMI TWARDYMI OLEJNYMI

BEZBARWNA OBRÓBKA PODŁÓG

Pierwszą powłokę nanosi się Wałkiem lub Szczotką do Podłóg Osmo

Ręczna obróbka podłóg drewnianych jednym z bezbarwnym Wosków Twardych Olejnych lub Woskiem  
Olejnym do Egzotyków 

3032 / 3062 / 3065 / 1101 3232 / 3262

1.) Pierwsza powłoka nanoszona na surową, oszlifowaną  
deskę (zobacz obróbka wstępna) - nanieść ok. 40 ml/m2

1.) Pierwsza powłoka nanoszona na surową, oszlifowaną 
deskę (zobacz obróbka wstępna) - nanieść ok. 40 ml/m2

2.) Błędy w aplikacji wosku można skorygować na jeszcze  
mokrej podłodze w ciągu 30 minut od momentu naniesienia 
pierwszej powłoki.

2.) Błędy w aplikacji wosku można skorygować na jeszcze 
mokrej podłodze w ciągu 15 minut od momentu naniesienia 
pierwszej powłoki. Należy zrobić to szybko i dokładnie.

3.) Schnięcie 8 -12 godzin, temperatura drewna  
ok. 18- 22 °C; wilgotność względna powietrza ok. 50 - 60 %, 
(zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia).

3.) Schnięcie 4 - 6 godzin, temperatura drewna  
ok. 18 - 22 °C; wilgotność względna powietrza ok. 50 - 60 %, 
(zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia).

4.) Wyschniętą warstwę można wygładzić bardzo drobnym  
papierem ściernym (ziarnistość 400) lub beżowym padem  
parkieciarskim.

4.) Wyschniętą warstwę można wygładzić bardzo drobnym 
papierem ściernym (ziarnistość 400) lub beżowym padem 
parkieciarskim.

5.) Druga powłoka - nanieść ok. 40 ml/m2 5.) Druga powłoka - nanieść ok. 40 ml/m2

6.) Schnięcie 8 -12 godzin, temperatura drewna  
ok. 18 - 22 °C; wilgotność względna powietrza ok. 50 - 60 %, 
(zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia).

6.) Schnięcie 8 -12 godzin, temperatura drewna  
ok. 18 - 22 °C; wilgotność względna powietrza ok. 50 - 60 %, 
(zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia).

Powłoka gotowa w ciągu 2 dni Powłoka gotowa w ciągu 1 dnia

lub lub
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 > Dalsza obróbka nie jest konieczna, jednak jeżeli chcą 
Państwo uzyskać wyższy połysk, po 2-3 dniach można 
nanieść Środek do Czyszczenia i Pielęgnacji Osmo 
3029, zostawić do wyschnięcia przez 1 godzinę,  
a następnie wypolerować za pomocą Maszyny  
Polerskiej z białym padem.

 > Po podłodze można chodzić już następnego dnia. 
Pełne utwardzenie powierzchni nastąpi jednak dopiero 
po ok. 10-14 dniach. Ze względu na to dywany należy 
kłaść dopiero po 2-3 tygodniach.

*  Uwaga! W przypadku Wosku Twardego Olejnego Eko Pure 5125 oraz Wosku Twardego Olejnego 2K Eko Pure 6125 ręczna obróbka podłóg  
za pomocą Wałka ani Szczotki do Malowania Podłóg nie jest możliwa.

OBRÓBKA RĘCZNA / MASZYNOWA

Wyrównanie powłoki białym padem

Ręczna obróbka podłóg drewnianych bezbarwnym Woskiem Twardym Olejnym Eko Pure lub Woskiem  
Twardym Olejnym 2K Eko Pure 

5125* 6125 2K

1.) Pierwsza powłoka - równomiernie rozprowadzić Szpachlą 
Ręczną Osmo cieniutką warstwę wosku (ok. 20 ml/m2)

1.) Pierwsza powłoka - równomiernie rozprowadzić  
Szpachlą Ręczną Osmo cieniutką warstwę wosku.

2.) Pozostawić do wchłonięcia na co najmniej 1 godzinę  
w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

2.) Pozostawić do wchłonięcia przez ok. 30-60 minut  
w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

3.) Drugą powłokę nanosi się jeszcze przed wyschnięciem 
pierwszej warstwy. Cieniutką warstwę wosku (ok. 20 ml/m2)  
należy równomiernie rozprowadzić Szpachlą Ręczną Osmo.

3.) Wosk Twardy Olejny 2K Eko Pure należy wcierać  
maszyną jednotarczową z nałożonym zielonym padem.

4.) Powłokę należy niezwłocznie wyrównać maszyną  
polerską z białym padem. Nadmiar wosku usunąć.

4.) Powtórzyć kroki od 1 do 3.

5.) Schnięcie 8 -12 godzin, temperatura drewna  
ok. 18 - 22 °C; wilgotność względna powietrza ok. 50 - 60 %, 
(zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia).

5.) Powłokę należy wyrównać maszyną polerską  
z białym padem.

 6.) Schnięcie 4 godziny, temperatura drewna  
ok. 18 - 22 °C; wilgotność względna powietrza ok. 50 - 60 %, 
(zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia).

Powłoka gotowa w ciągu 1 dnia Powłoka gotowa w ciągu 1 dnia

  i   i

Eko Pure Eko Pure
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Holz und Color
GmbH & Co. KG

Z-157.10-1

Wyrób 
budowlany
spełniający

normy emisji 
DIBt

Na obciążonych powierzchniach konieczne jest naniesienie 
powłoki wykończeniowej - jednego z bezbarwnych Wosków 
Twardych Olejnych Osmo.

Wskazówka: Alternatywnie do barwienia podłóg można 
użyć jeden z Wosków Dekoracyjnych

 > idealny do drewna wewnątrz pomieszczeń: 
podłóg, ścian, sufitów, drzwi, listew, belek  
drewnianych; rownież do sklejki

 > na bazie naturalnych olejów i wosków
 > powierzchnia jest hydrofobowa, odporna  

na zabrudzenia, łatwa do utrzymania w czystości

BARWNA OBRÓBKA PODŁÓG

Barwiące powłoki Osmo nadają życiu ciekawych kolorów. 
Podłoga ma wpływ na charakter wnętrza i pozwala wyrazić 
własny, osobisty styl. Za pomocą Lazurowych i Kryjących 
Wosków Olejnych, specjalnych Wosków Twardych Olejnych 
w wariancie koloryzującym oraz Olejów Pure Eko Kolor, 
firma Osmo daje Państwu wiele możliwości indywidualnej 
kompozycji kolorystycznej.
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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.

>>>   ODKRYJCIE PAŃSTWO 
MOŻLIWOŚCI PRODUKTÓW 
OSMO Z INTERAKTY WNYM  
ARCHITEKTEM OSMO!  
WWW.OSMO.COM.PL 

WOSK TWARDY OLEJNY KOLOR · OLEJ EKO PURE KOLOR
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ZA KAŻDYM RAZEM 
PRZED NANOSZENIEM 
POWŁOKI ZALECAMY 
WYKONANIE PRÓBY.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBRÓBKI KOLORYZUJĄCEJ:

 > Powłoki Osmo można ze sobą mieszać - np. po  
zmieszaniu koloryzującego Wosku Lazurowego  
Dekoracyjnego z Twardym Woskiem Olejnym  
(max. w stosunku 1:10), otrzymujemy powłokę  
o delikatniejszym kolorze.  
Wystarczy po prostu dodać 2 x 0,125 l barwnego  
Wosku Lazurowego Dekoracyjnego do 2,5-litrowego 
pojemnika z bezbarwnym Woskiem Twardym Olejnym  
i bardzo dokładnie wymieszać (zobacz rys. 5).  

 > Doświadczony użytkownik może nanosić Woski Olejne 
Kryjące Osmo również za pomocą szpachli ze stali  
szlachetnej lub czystej, niekłaczącej szmatki. 
Narzędzie, za pomocą którego nanoszona jest 
powłoka, ma ogromne znaczenie dla ostatecznego 
wyglądu podłogi. W każdym przypadku konieczne jest 
naniesienie bezbarwnej warstwy wykończeniowej. 

 > Utrzymanie w czystości powierzchni pokrytej jasną, 
kryjącą powłoką bywa czasochłonne, dlatego też 
odradzamy wybór tych odcieni dla podłóg.  
Ze względu na wysoką zwartość naturalnych olei  
bezbarwne powłoki wykończeniowe z Wosków  
Twardych Olejnych Osmo, nałożone na białą warstwę 
spodnią, nadają jej bardzo delikatny, żółtawy odcień.

RĘCZNA OBRÓBKA BARWIĄCYMI WOSKAMI TWARDYMI 
OLEJNYMI I WOSKAMI DEKORACYJNYMI OSMO

Przygotowanie:

 > Przy barwieniu podłóg niezwykle istotny jest porządny 
szlif powierzchni. 

Obróbka:

 > Podłogę należy zagruntować barwiącym produktem 
Osmo raz, przy użyciu Szczotki do malowania podłóg 
(rys. 4).  

 > Prosimy zwrócić uwagę, by rozprowadzana warstwa  
była cienka i równomierna. 

 > W celu ochrony pigmentów należy, za pomocą Szczotki 
do malowania podłóg Osmo, równomiernie nanieść 
pojedynczą, cienką warstwę jednego z Wosków  
Twardych Olejnych Osmo.  

 > Przed naniesieniem bezbarwnej warstwy Wosku  
Twardego Olejnego należy koniecznie sprawdzić,  
czy barwiąca warstwa gruntująca już wyschła!  
Pigment barwiący nie powinien być naruszany (dla 
białego koloru zaleca się wydłużyć czas schnięcia). 

 > W sumie konieczne jest naniesienie dwóch warstw.

BARWNA OBRÓBKA PODŁÓG

4) Nanoszenie Wosku Twardego Olejnego Kolor za pomocą szczotki do malowania podłóg
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MASZYNOWA OBRÓBKA BARWIĄCYCH WOSKÓW  
I OLEJÓW OSMO

Obróbka:

 > Przy gruntowaniu barwiącym należy wylać dobrze 
wymieszaną powłokę koloryzującą bezpośrednio 
na oszlifowaną i odkurzoną podłogę, a następnie 
rozprowadzić dokładnie cienką warstwę za pomocą 
dwustronnej Szpachli Ręcznej dla profesjonalistów 
(rys. 6). 

 > Następnie należy wyrównać powierzchnię za pomocą 
maszyny jedno- lub wielotarczowej z białym padem 
polerskim lub nakładką szczotkową (rys. 7). 

 > Następnie podłogę należy zostawić do wyschnięcia 
przez noc (przynajmniej 12-14 godzin), zapewniając 
dobrą wentylację pomieszczenia. 

 > Dla ochrony pigmentu niezbędne jest nałożenie  
cienkiej, pojedynczej powłoki wykończeniowej  
z jednego z bezbarwnych Wosków Twardych Olejnych 
Osmo.  
Przed nałożeniem powłoki wykończeniowej należy  
jednak koniecznie upewnić się, że powłoka 
koloryzująca dokładnie wyschła! Zawarte w niej  
pigmenty nie mogą już się rozpuścić. 

 > W sumie należy nałożyć dwie, cienkie powłoki

Wskazówka: W przypadku nałożenia zbyt dużej ilości 
oleju/wosku, maszyna jedno- lub wielotarczowa może 
pozostawić smugi. W takim przypadku pad należy 
obrócić, oczyścić lub wymienić.  
W przypadku podłóg strukturalnych lub fazowanych  
nadmiar wosku należy usunąć przy pomocy twardego 
pędzla lub szczotki, a do wyrównywania powłoki  
używać wyłącznie nakładki szczotkowej.

BARWIENIE RĘCZNE / MASZYNOWE

5)  Mieszanie Wosku Dekoracyjnego Lazurowego 3161 Heban  
z Woskiem Twardym Olejnym 3032 w stosunku 1:10

6) Nanoszenie Oleju Eko Pure Kolor szpachlą

7) Maszynowa obróbka Oleju Eko Pure Kolor firmy Osmo
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1.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

2. 3. 4.

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

 > szczególnie zalecany do podłóg 
drewnianych, poddanych obróbce 
Woskiem Twardym Olejnym, lecz 
także dla  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 dostępny jest  
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  
olejowanych 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!

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
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 > Czyszczenie na sucho:  
Do codziennego czyszczenia i pielęgnacji nadają się 
szczotki, odkurzacze lub Mop z zieloną nakładką do 
usuwania kurzu z zestawu Opti (patrz str. 16, rys. 2). 

 > Regularne czyszczenie na mokro:  
Dzięki koncentratowi Wisch-Fix Osmo mogą Państwo 
łatwo usunąć codzienne zabrudzenia z podłóg  
drewnianych. Wisch- Fix rozcieńcza się z wodą  
w zależności od stopnia zabrudzenia podłogi  
i zmywa ją za pomocą wilgotnej (nie mokrej!)  
nakładki do zmywania z zestawu Opti.  
Zawarte w koncentracie Wisch-Fix oleje zapobiegają 
wysuszaniu drewna i pozwalają zachować drewnianej 
podłodze jej naturalne blask. 

 > Regularne odświeżanie i intensywne czyszczenie: 
Państwa podłoga stała się matowa i straciła świeży 
wygląd?  
Do jej odświeżania doskonale nadaje się Środek  
do Pielęgnacji i Czyszczenia Wosku 3029  
(dostępny również jako Spray). Środek należy  
nanosić na powierzchnię, która została uprzednio 
umyta Koncentratem Wisch-Fix 8016, a następnie 
dokładnie osuszona.  
Do naniesienia cienkiej warstwy pielęgnacyjnej  
doskonale nadaje się nakładka z aktywnego  
mikrofazy z Zestawu Opti (118) lub Maszyna Polerska 
FloorXcenter (127). Dla biało powlekanych podłóg 
Osmo oferuje Środek do Renowacji i Czyszczenia  
w kolorze białym (3087).  
Do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni 
środek nakłada się miejscowo w małych ilościach. 

 > Konserwacja i renowacja warstwy ochronnej 

drewna:  
Aby drewno zachowało swoje naturalne właściwości 
przez długie lata, silnie zużyte powierzchnie należy 
ponownie pokryć Woskiem Twardym Olejnym.  
W tym celu należy najpierw gruntownie oczyścić 
podłogę (patrz opis powyżej), a następnie nanieść  
na nią bardzo cienką warstwę wosku.

W UŻYTKU PRY WATNYM

Pielęgnacja podłóg pokrytych Woskami Twardymi  
Olejnymi Osmo jest prosta i nie wymaga wiele wysiłku.  
Regularne sprzątanie poprzez odkurzanie czy zmywanie 
jest równie proste jak mycie płytek ceramicznych czy  
kamienia naturalnego. Wystarczy podjąć dwa dodatkowe  
kroki pielęgnacyjne, by mogli się Państwo cieszyć 
pięknem swojej drewnianej podłogi przez całe życie.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
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 > Zmywanie:  

Często uczęszczane powierzchnie należy zmywać  
raz dziennie. Do wody należy dodawać wyłącznie  
Koncentrat Wisch-Fix.  
Nie używać żadnych uniwersalnych agresywnych 
środków czyszczących!   

 > Intensywne czyszczenie:  

Podłogi należy, w razie potrzeby, odświeżać  
Środkiem do Czyszczenia i Pielęgnacji Wosku 3029.  
W użytku publicznym nawet raz w tygodniu. 
 
Przy renowacji dużych powierzchni zaleca się użycie 
Maszyny Polerskiej FloorXcenter. 

 > Zarówno Koncentrat Wisch-Fix jak i Środek  
do Pielęgnacji i Czyszczenia Wosku Osmo  
nadaje się do stosowania przy użyciu pada. 

 > Uwalniający się podczas czyszczenia brud należy 
usunąć odkurzaczem lub bawełnianą ścierką. 

 > Konserwacja i renowacja warstwy ochronnej  

drewna:  

Aby drewno zachowało swoje naturalne właściwości 
przez długie lata, silnie zużyte powierzchnie należy  
ponownie pokryć Woskiem Twardym Olejnym.  
W tym celu należy najpierw gruntownie oczyścić 
podłogę (patrz opis powyżej), a następnie nanieść  
na nią bardzo cienką warstwę wosku.

W MIEJSCACH UŻYTKU PUBLICZNEGO

W zasadzie proces pielęgnacji podłóg drewnianych  
w miejscach użytku publicznego przebiega tak samo jak 
w użytku prywatnym, jednak częstotliwość pielęgnacji 
powinna być odpowiednio dostosowana do znacznie 
bardziej intensywnego użytkowania tych powierzchni.

W OBSZARZE PRYWATNYM / PUBLICZNYM
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MOCNE POWIERZCHNIE DLA OBIEKTÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Wielu ludzi, wiele stóp, wiele pozostawianych przez  
nie śladów. Twarde Woski Olejne Osmo zapewniają 
efektowny wygląd podłóg również na silnie obciążonych 
powierzchniach (w restauracjach, hotelach, kawiarniach  
i budynkach biurowych). 

 > Konstruktywna ochrona 
Należy bezwzględnie zwrócić uwagę na odpowiednią 
długość ciągu czyszczącego. Wycieraczka powinna 
być ułożona w taki sposób, aby w przypadku  
niekorzystnej pogody osadzały się na niej wilgoć, 
piasek czy sól.  
 
Ochronie podłóg drewnianych przed wgnieceniami 
i zadrapaniami służą filcowe podkładki pod krzesła, 
stoły i meble (rys. 8). 
W przypadku foteli na kółkach należy stosować maty 
ochronne z tworzywa sztucznego. Tylko tak można 
efektywnie chronić cenne powierzchnie drewniane 
przed uszkodzeniami (rys. 9).

KONSTRUKTYWNA OCHRONA PODŁÓG DREWNIANYCH

8) Ochrona podłogi dzięki doklejanym podkładkom filcowym

9) Ochrona podłogi za pomocą mat z tworzywa sztucznego
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UWAGA! ZESZLIFOWANIE PODŁOGI 
SPRAWI, ŻE NATURALNY KOLOR  
DREWNA ZNÓW STANIE SIĘ WIDOCZNY.

RENOWACJA MIEJSCOWA

W przypadku poważniejszych uszkodzeń podłogi,  
pojedyncze deski mogą, po oszlifowaniu powierzchni, 
zostać ponownie pokryte Woskiem Twardym Olejnym. 

W celu osiągnięcia jak najbardziej jednolitej powierzchni, 
należy postępować według następujących wskazówek: 

 > Separacja uszkodzonych desek za pomocą taśmy. 

 > Równomierne oszlifowanie powierzchni (patrz  
rys. 10). Ziarnistość szlifowania końcowego  
powinna odpowiadać ziarnistości pierwotnego  
szlifu pozostałych desek. 

 > Oszlifowaną powierzchnię należy przed obróbką  
gruntownie odkurzyć (np. odkurzaczem). 

 > Następnie, za pomocą Małego Zestawu do Aplikacji 
Osmo (126) lub Małego Wałka (124), należy  
równomiernie nanieść cienką warstwę Wosku  
Twardego Olejnego (rys. 11). 

 > Powierzchnię po obróbce należy pozostawić  
do wyschnięcia na ok. 8-10 godzin. 

 > Po wyschnięciu nałożyć kolejną cienką warstwę  
Wosku Twardego Olejnego Osmo za pomocą 
niekłaczącej ściereczki bawełnianej (p. rys. 12). 

 > Jeśli stopień połysku naprawianej powłoki  
nie odpowiada pozostałej powierzchni podłogi  
można po wyschnięciu drugiej, naniesionej  
bawełnianą szmatką warstwy, powtórzyć ten proces.  
Po upływie 12 godzin całą powierzchnię parkietu  
zaleca się, dla ujednolicenia, pokryć Środek do 
Pielęgnacji i Czyszczenia Wosku nr 3029 lub 3087. 

 > Ze względu na szlifowanie, naturalny odcień  
odnowionej powierzchni będzie nieco jaśniejszy  
od pozostałych desek. Odcień ten jednak z czasem 
zrówna się kolorystycznie z resztą powierzchni.

CZĘŚCIOWA RENOWACJA PODŁÓG DREWNIANYCH

10) Równomierne oszlifowanie uszkodzonej powierzchni

11) Nanoszenie cienkiej warstwy Wosku Twardego Olejnego Osmo 
rolką z mikrofazy

12)  Nanoszenie cienkiej warstwy Wosku Twardego Olejnego  
po wyschnięciu pierwszej powłoki
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TRADYCYJNE SYSTEMY  
POWŁOK OLEJOW YCH

SYSTEMY POWŁOK  
LAKIERNICZYCH 
I WODNYCH

POWŁOKI NA BAZIE  
OLEJÓW I WOSKÓW

ŁĄCZY W SOBIE  
WSZYSTKIE ZALETY  
TRADYCYJNYCH  
POWŁOK

 > chronią drewno od środka
 > nie tworzą hermetycznego  

filmu
 > nie tworzą powłoki  

ochronnej

ZALETY  

TRADYCYJNYCH POWŁOK  
OLEJOW YCH

 > wnikają w drewno
 > wzmacniają drewno
 > umożliwiają łatwą  

i selektywną renowację
 > nie pękają, nie łuszczą  

ani nie rozwarstwiają się

WADY  

TRADYCYJNYCH POWŁOK  
OLEJOW YCH

 > słaba odporność na płyny
 > czasochłonna pielęgnacja

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

ZALETY  

POWŁOK LAKIERNICZYCH  
I WODNYCH

 > tworzą ochronną powłokę 
przylegającą do powierzchni 
drewna

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

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

 > chroni drewno od wewnątrz  

i z zewnątrz

 > nie tworzy hermetycznego  
filmu

 > tworzy powłokę ochronną  

o otwartych porach 

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

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.

22



PYTANIA I ODPOWIEDZI

 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.  
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, przy zapewnieniu dobrej  
wentylacji, należy pozostawić do wyschnięcia na noc,  
a następnie nanieść jako warstwę wykończeniową  
2 cienkie powłoki Wosku Twardego Olejnego Osmo.

 JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ POWIERZCHNIĘ 
PODŁOGI PRZED JEJ OBRÓBKĄ?
Powierzchnia powinna zostać przeszlifowana w kierunku 
zgodnym z ułożeniem słojów drewna, a następnie otrzymać 
szlif końcowy (ziarnistość przynajmniej P120). Należy też 
ostrożnie usunąć z niej wszelkie rysy (zobacz str. 6-7).

 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. 

 CZY MIĘDZY NAKŁADANIEM POWŁOK NALEŻY 
SZLIFOWAĆ PODŁOGĘ?
Za każdym razem przed nałożeniem drugiej powłoki  
należy to sprawdzić. Sporadycznie szlif między 
nakładaniem powłok będzie konieczny (str. 10).

 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 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 MOŻNA MIESZAĆ ZE SOBĄ POWŁOKI 
KOLORYZUJĄCE OSMO?
Tak, odcienie w ramach tego samego produktu można  
ze sobą mieszać w różnych proporcjach. Na przykład 
mieszając ze sobą różne odcienie Wosków Dekoracyjnych  
Lazurowych można uzyskać dodatkowe efekty kolorystyczne.

 JAK SZYBKO SCHNIE POWIERZCHNIA?
Produkty Osmo schną od 8 do 10 godzin. Powierzchnia  
schnie przez oksydację i absorpcję, należy więc zadbać  
o prawidłową wentylację pomieszczenia.

 JAK SZYBKO MOŻNA ZNÓW CHODZIĆ PO PODŁODZE?
Z reguły już po jednym dniu od nałożenia powłoki końcowej, 
jednak powierzchnia podłogi koniecznie musi być sucha. 
Całkowity proces schnięcia powłoki wynosi ok. 14 dni,  
a więc dywany należy układać dopiero 2-3 tygodnie  
po nałożeniu powłoki końcowej. 

 CZY PO NALOŻENIU KOŃCOWEJ WARSTW Y WOSKU 
TWARDEGO OLEJNEGO OSMO NALEŻY W YPOLEROWAĆ 
PODŁOGĘ? 
Nie, nie ma takiej konieczności. Podłogę, po dokładnym 
wyschnięciu,  można jednak wypolerować, używając w tym 
celu maszyny jednotarczowej (z białą tarczą polerską). 
Jeżeli pożądany jest wyższy połysk, po co najmniej jednym 
dniu, można pokryć podłogę Środkiem do Pielęgnacji  
i Czyszczenia Wosku Osmo, a następnie wypolerować.

 JAK MAM DBAĆ O SWOJĄ PODŁOGĘ?
Zależy to od stopnia zużycia podłogi. Do regularnego,  
delikatnego zmywania podłogi polecamy dodawanie  
Koncentratu Wisch-Fix 8016. Gdy podłoga zaczyna tracić 
połysk, by ją odświeżyć wystarczy użyć Środka do Pielęgnacji 
i Czyszczenia Wosku 3029 Osmo. Takie odświeżenie powłoki 
można wykonać również miejscowo, na mocniej używanych 
fragmentach podłogi, np. w okolicy drzwi i w przejściach  
- powlekane miejsca nie będą się wyróżniać. Przy bardziej  
widocznych objawach zużycia należy przeprowadzić 
dodatkową obróbkę Woskiem Twardym Olejnym Osmo.  
Optymalnym narzędziem jest Zestaw Opti firmy Osmo, 
zawierający mopa i wszystkie nakładki niezbędne do  
kompleksowej do pielęgnacji podłóg (zobacz str. 16-19).

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

 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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Dystrybutor Generalny:

Nobless Polska

ul. Firlika 18 a
60-692 Poznań

Tel. +48 61 84 53 900 
Fax +48 61 84 53 904

www.osmo.com.pl 
info@nobless.pl

INNE PRODUKTY W OFERCIE OSMO

>  OGRÓD
meble ogrodowe,  
przesłony widokowe,  
pergole, altanki

>  BARWA 
Powłoki do drewna na  
bazie olejów naturalnych  
do powierzchni wewnętrznych  
i zewnętrznych

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

>  ELEWACJE
systemy elewacji  
z drewna litego

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

>  LISTW Y
listwy funkcyjne, listwy  
do majsterkowania  
i budowania

>  DREWNO KLEJONE
blaty robocze, stopnie  
schodów, drzwiczki mebli,  
drewno konstrukcyjne
© 2012 PL 1.0 Zastrzega się zmiany techniczne i zmiany w terminach dostaw. Nie udziela się  
gwarancji odnośnie danych wymiarowych, cen i ilustracji. Pomimo dokładnej weryfikacji zawartości 
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wiążące. Ze względu na nieustanne ulepszanie produktów zastrzegamy sobie prawo do zmian  
w ofercie.
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