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*Z biocidi ravnajte previdno! Pred uporabo natančno preberite navodila na embalaži!
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naravnih olj

(stran 26)
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za zaščito pred 

UV žarki
(stran 24)
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Naravne lastnosti, odlična zaščita

Ko so vaša tla, parketi, lesene površine pohištva ali lesene igrače vaših  
otrok močno obremenjeni/uporabljani potrebujejo tudi najboljšo zaščito.  
Kljub temu pa ne smemo pozabiti, da moramo ob zaščiti lesa zagotoviti  
obstoj njegovih naravnih lastnosti. Lesu moramo omogočiti, da tudi v  
notranjih prostorih diha ter s tem ohranja svojo elastičnost ter pozitiven  
učinek, ki ga ima na bivanje v notranjih prostorih.
Z uporabo Osmo premazov za les za notranje prostore bo les ohranil  
naraven videz in ohranil vse svoje pozitivne lastnosti, ob tem pa bo  
površina lesa postala odporna na težke obremenitve, obrabo,  
vlago in umazanijo. 
Osmo premazi nudijo najboljšo zaščito za les proti vsakdanjim  
domačim nezgodam z vodo, vinom, sokovi, pivom, pa tudi s  
hrano in še drugimi tekočinami. V primeru manjših poškodb  
je z Osmo premazi in kiti mogoče hitro in enostavno zakriti  
poškodbe. Osmo produkti nudijo najboljšo zaščito lesa ter  
so varni in enostavni za uporabo.

. . . z a  n o t r a n j o  z a š č i t o  l e s a
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Več informacij  za ravnanje, vzdrževanje in nego lesenih 
tal najdete v našem katalogu »…najboljša obdelava lesenih 
talnih oblog«

Posebna olja za zaščito lesenih tal – za estetski videz, 
za enostavno vzdrževanje in prij etno bivanje!

Brezbarven, mat (3062) ali svilnato mat (3032), za zaščito lesa v notranjih prostorih. +

Posebej priporočljivo za tla iz masivnega lesa, parkete, OSB in tla iz plute. +

Polyx + ® olje Original – naravno in ekološko olje na osnovi voska - 
ohranja naravne lastnosti lesa ter poveča trajnost in obstojnost lesa ter 
nudi zaščito pred vodo in umazanij o.
Število premazov: dvakratni premaz za neobdelane lesene površine,  +

za obnovitev je dovolj en sam premaz po čisti in suhi površini – 
predhodno brušenje ni potrebno!
Dobavljivo v embalaži 0,375; 0,75; 2,5; 10 in 25 litrov. +

1 liter zadostuje za okvirno 24 m + 2 površine pri enem premazu.

 
0736/10

 
US Coast Guard 

 
Reg. No. 164.112/

 
ECO0736/116.351

Odobreno za domačo in 

mednarodno proizvodnjo plovil.

Polyx® olje
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Zaščitna Osmo Polyx® olja na osnovi voska 
v hitro sušeči obliki – za dva premaza v samo 
enem dnevu!

Brezbarven, mat (3062) ali svilnato mat (3032),  +

za zaščito lesa v notranjih prostorih.
Posebej priporočljivo za tla iz masivnega lesa,  +

parkete, OSB in tla iz plute.
Polyx + ® olje Rapid ohranja naravne lastnosti 
lesa in poveča trajnost in obstojnost lesa ter 
nudi zaščito pred vodo in umazanij o.
Število premazov: dvakratni premaz za neobdelane  +

lesene površine, za obnovo je dovolj en sam premaz 
po čisti in suhi površini – predhodno brušenje ni 
potrebno!
Dobavljivo v embalaži 0,375; 0,75; 2,5; 10 in 25 litrov. +

1 liter zadostuje za okvirno 24 m + 2 površine pri enem 
premazu.

Osmo 
Polyx® olja so 

enostavna za uporabo 
– npr. z Osmo ščetkami 

za tla!

Polyx® olje

Osmo 
Polyx® olja so 

enostavna za uporabo 
– npr. z Osmo ščetkami 

za tla!
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Zaščitna naravna Osmo olja na osnovi voska v barvnih 
variantah – za barve lesa po individualnih željah!

Transparentna, svilnato mat, za zaščito lesa v notranjih  +

prostorih.
Posebej priporočljiva za lesena tla in tla iz plute, odlična  +

tudi za zaščito lesenega pohištva ter elementov iz 
lepljenega lesa.
Osmo Polyx + ® Colour barvna olja so neobčutljiva na 
umazanij o, nudij o zaščito pred vodo in obrabo. Olja 
so narejena na bazi naravnih surovih materialov iz rastlin, 
so prij etna za otip in dajejo lesu naravno vizualno podobo 
ter s tem ohranjajo vse pozitivne lastnosti lesa.
Število premazov: Za transparenten nanos, s čimer  +

ohranimo vidno strukturo lesa, olja nanašamo vzdolž 
letnic ter razbarvamo v prečni smeri. Pri neobdelanem 
lesu lahko nanesemo maks. 2 sloja, pri obdelanem lesu/
parketih samo 1 sloj. Po zaključku oz. ko se olje posuši 
priporočamo še premaz z brezbarvnim Osmo Polyx® oljem.
Dobavljivo v embalaži 0,375; 0,75; 2,5; 10 in 25 litrov. +

1 liter zadostuje za okvirno 24 m + 2 površine pri enem 
premazu.

Polyx® olja ColourColour
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3071 Medena
na hrastu

3072 Jantar
na hrastu

3073 Terra
na hrastu

3091 Srebrna
na hrastu

3092 Zlata
na hrastu

3074 Grafitna 
na hrastu

3075 Črna 
na hrastu

Nasvet: Barvni odtenki so originalne slike uporabljenih 
olj na lesu, vendar priporočamo, da pred uporabo  
testirate olje na majhnih vzorcih, saj se posamezne 
barve različno prikažejo na različnih vrstah lesa.

3040 Bela
na smreki
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Premaz za les na osnovi voska, idealen za eksotične 
vrste lesa. Primeren za vse vrste obdelave: premaze, 
korekture, potapljanje lesa in nanose z razpršilom.

Brezbarven, svilnato mat, za notranjo uporabo. +

Posebej priporočljiv za zaščito lesa eksotičnih drevesnih  +

vrst, tudi vrst lesa kot so Merbau, Wenge les in Jatoba.
Vpij e se globoko v les, pri tem ohrani naraven videz lesa in  +

ohrani vse lastnosti lesa. Površina je popolnoma zaščitena 
in vodoodporna, les pa še vedno lahko diha.
Število premazov: 2 sloja pri prvi zaščiti, za obnovo je  +

dovolj en sam premaz po čisti in suhi površini – predhodno 
brušenje ni potrebno!
Dobavljivo v embalaži 0,75 in 2,5 litra, za profesionalne  +

uporabnike dobavljivo v embalaži s 25 litri.
1 liter zadostuje za okvirno 16 m + 2 površine pri enem 
premazu.
Nasvet: Pred nanosom zaščitnega premaza  +

odstranite morebitne maščobe in olja iz površine 
eksotičnega lesa.

1101: Brezbarven 
Wood Wax npr. na Merbau in Jatoba lesu.

Wood Wax vosek

 površine pri enem 
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Osmo Wood Protector je posebej primeren 
za prostore, ki so izpostavljeni vlagi.

Končni premaz z Osmo Polyx® olji ali Osmo Wood 
Wax voskom za les je vsekakor priporočljiv za 
maksimalni učinek in zaščito.

Brezbarvna zaščita za les na osnovi voska, brez 
biocidov – idealno za uporabo v vlažnih prostorih.

Brezbarven, za notranjo in zunanjo uporabo. +

Posebej priporočljiv za zaščito lesa v vlažnih prostorih  +

kot so kopalnice in kuhinje, odličen tudi za zaščito lesa 
na vrtu, npr. tudi v peskovnikih in igralih.
Izredno odporen na vodo, ne vsebuje nobenih organskih  +

biocidov.
Število premazov: zadostuje 1 sloj, površinska zaščita  +

z enim od Osmo produktov mora slediti v roku enega 
tedna.
Dobavljivo v embalaži 0,75 in 2,5 litra, za profesionalne  +

uporabnike dobavljivo v embalaži s 25 litri.
1 liter zadostuje za okvirno 8,4 m + 2 površine pri enem 
premazu.

Wood Protector
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3058 Brezbarven mat
na smreki

Nanos Osmo TopOil premaza

Mešanica naravnega olja in voska – razvita in proizvedena 
posebej za uporabo na lesenih površinah pohištva in delovnih 
površinah iz lesa v kuhinji.

Brezbarven, mat, za notranjo uporabo. +

TopOil ohranja površino lesa v naravnem mat videzu in ohranja  +

najvišjo možno zaščito lesa pred uporabo običajnih čistilnih 
sredstev v gospodinjstvu. Je vodoodporen, neobčutljiv na 
obremenitve, se ne lomi, lušči ali odstopa.
Število premazov: dvakratni premaz za neobdelane lesene  +

površine, za obnovo je dovolj en sam premaz po čisti in 
suhi površini – predhodno brušenje ni potrebno!
Dobavljivo v embalaži z 0,5 litra. +

1 liter zadostuje za okvirno 24 m + 2 površine 
pri enem premazu.

TopOil
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*

**

*
**

*

**

*

**

Lepljene plošče iz masivnega lesa hrasta, 
akacij e, oreha in češnje.

Olja izrazito poudarij o naravne tone in videz 
lesa.

* neobdelano

** obdelano z Osmo TopOil premazom
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Komoda zaščitena z Osmo Wood Wax 
premazom Transparent, 3111 Bela barva.

Wood Wax premazi - Transparent

Profesionalni premaz za lesene površine – 
odličen za vsestransko uporabo pri zaščiti lesa 
v notranjih prostorih.

Transparenten, svilnato svetleč premaz za notranjo uporabo. +

Posebej priporočljiv za zaščito pohištva in otroških igrač kot  +

tudi za zaščito lesenih tal in oblog.
Trajen, vodoodbojen in odporen na umazanij o in običajna  +

čistilna sredstva v gospodinjstvu.
Število premazov: zadostuje en premaz, za močnejšo  +

naravno barvno intenzivnost priporočamo dva premaza.
Dobavljivo v embalaži 0,375; 0,75; 2,5 litra; za profesionalne  +

uporabnike dobavljivo v embalaži s 25 litri.
1 liter zadostuje za okvirno 20 m + 2 površine.

16 | Naravni premazi za les



Les v notranjih prostorih |

Nasvet: Barvni odtenki so originalne slike uporabljenih olj na lesu, vendar 
priporočamo, da pred uporabo testirate olje na majhnih vzorcih, saj se posamezne 
barve različno prikažejo na različnih vrstah lesa.

3101 Brezbarven
na smreki

3111 Bela 
na smreki

3123 Zlati javor
na smreki

3127 Savanne
na smreki

3128 Bukev
na smreki

3136 Breza
na smreki

3137 Češnja
na smreki

3138 Mahagoni
na smreki

3143 Cognac
na smreki

3151 Dove blue
na smreki

3161 Ebenovina
na smreki

3164 Hrast
na smreki

3166 Oreh
na smreki

3168 Antik hrast
na smreki
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Transparentni odtenki (1 premaz) / Prekrivni odtenki (2 premaza)

Wood Wax premazi

Transparentni ali prekrivni – moderni pastelni odtenki za vse 
prostore vašega doma!

Od transparentne do prekrivne barve in od mat do rahlo svetleče  +

– odvisno od števila premazov.
Posebej priporočljivo za uporabo v otroških sobah, pri otroških  +

igračah, stenah in stropih, za lesena tla, vrata, ograje, balkonske 
ograje in lepljene masivne plošče.
Wood Wax premazi Creativ so vodoodbojni, odporni na umazanij o  +

in madeže ter enostavni za čiščenje.
Število premazov: za transparentno in mat površino zadostuje  +

en premaz, za prekrivajočo, rahlo svetlečo barvo sta potrebna 
dva premaza.
Dobavljivo v embalaži 0,125; 0,375; 0,75 in 2,5 litra. +

1 liter zadostuje za okvirno 20 m + 2 površine pri enem premazu 
in za 12 m2 pri dveh premazih.

Transparentni odtenki (1 premaz) / Prekrivni odtenki (2 premaza)

Nasvet: Barvni odtenki so originalne slike uporabljenih olj na lesu, vendar priporočamo, 
da pred uporabo testirate olje na majhnih vzorcih, saj se posamezne barve različno 
prikažejo na različnih vrstah lesa.

3173 Fjord
transparentna / 
prekrivna

3169 Črna
transparentna / 
prekrivna

3188 Snežna
transparentna / 
prekrivna

3172 Svilnata
transparentna / 
prekrivna

3181 Prodnata
transparentna / 
prekrivna

3182 Peščena
transparentna / 
prekrivna

3183 Koralna
transparentna / 
prekrivna

3177 Bambus
transparentna / 
prekrivna
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Vnesite več barv v svoje 
življenje!
»Fjord« za vašo kuhinjo, »Svila« in »Pesek« 
barvni odtenki za krila – z Wood Wax Creativ 
premazi vaš barvni dizajn lesenega pohištva 
nima več omejitev!

 1 premaz = transparentna barva

 2 premaza = prekrivna barva
1 premaz = transparentna barva

2 premaza = prekrivna barva

Odkrij te možnosti barvnih kombinacij  
z Osmo planerjem! 
www.osmo.si
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Posebej učinkovit pri odstranjevanju 
mastnih madežev, sledi obutve, raznih 
črnil in drugih trdovratnih madežev!

Posebej učinkovit pri odstranjevanju 
madežev sadnih sokov, mleka, piva, vina, 
kave in ostalih vsakodnevnih madežev!

Vzdrževanje notranjih lesenih površin

Wash and Care: Za redno čiščenje, posebej 
učinkovit za močno obremenjene površine

Čiščenje in vzdrževanje talnih oblog z 
Osmo Liquid Wax čistilom/razpršilom

Wash and Care

Naravni koncentrat za čiščenje in vzdrževanje 
lesenih tal – namenjen za redno čiščenje in 
vzdrževanje!

Posebej priporočljiv za čiščenje in vzdrževanje  +

lesenih tal, zaščitenih z Osmo Polyx® olji, odličen 
za lakirana tla in laminate ter tudi za ploščice, 
keramiko in PVC površine.
Osveži in obnovi brez luženja tal. +

Navodilo za uporabo: enostavno zmešajte z  +

vodo in očistite tla s krpo ali gobo.
Dobavljivo v embalaži 1; 5 in 25 litrov. +

Za čiščenje in vzdrževanje lesenih in plutovina-
stih tal ter pohištva zaščitenih z olji in premazi 
na osnovi voska!

Brezbarven ali belo transparentne barve, namenjeno  +

za tla in pohištvo.
Posebej priporočljivo za čiščenje in vzdrževanje  +

površin – tal in pohištva – zaščitenih z olji in premazi 
na osnovi voska.
Liquid Wax čistilo in razpršilo čistita in osvežujeta  +

les ter hkrati zagotavljata potrebne voske za 
nadaljnjo zaščito, pri tem ne delata madežev na 
lesenih površinah.
Navodilo za uporabo: nanesite Osmo Liquid Wax  +

čistilo ali razpršilo ter nanesite po celi površini z 
Osmo krpo z aktivnimi vlakni (Osmo Opti-set).
1 liter zadostuje za okvirno 80 do 100 m + 2 površine.

Liquid Wax čistilo/razpršilo
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a)

b)

c)

Strojno oljenje in poliranje lesenih površin.

Vzdrževanje in obnova zaščitnih površin 
za les.

Če želimo skozi leta uporabe ohraniti vse  +

lastnosti lesenih tal jih moramo vzdrževati 
in obnavljati.
Po temeljitem čiščenju z Osmo ščetko za  +

tla ali Osmo FloorXcenter polirnim strojem 
enostavno nanesite zelo tanek sloj Osmo 
Polyx® olja.

Polyx® olje

Vzdrževanje in nega lesa v notranjih prostorih |

Z Osmo Opti-Setom postane 
čiščenje enostavno

Opti-Set
Enostavno vzdrževanje tal.

Pribor za čiščenje, namenjen za vzdrževanje  +

lesenih tal, ploščic in tal iz naravnega kamna.
Set vsebuje:  +

Teleskopsko držalo - za udobje v rokah, 
Krpa za prah (a) - enostavna za uporabo, 
namenjena brisanju prahu na lesenih talnih 
površinah, 
Mikro-krpa plus (b) - za vlažno čiščenje tal z 
Osmo Wash and Care čistilom, enostavna za 
uporabo in primerna za vse lesene površine, 
Krpa z aktivnimi vlakni (c) - za enostavno 
nanašanje Osmo Liquid Wax Cleaner čistila/
razpršila na naoljenih/povoskanih lesenih 
površinah.

Komplet za vzdrževanje talnih 
oblog
Set sredstev za nego in vzdrževanje lesenih tal, 
zaščitenih z Osmo Polyx® olji.

Enostavno vzdrževanje tal, obdelanih z  +

Osmo Polyx® olji.
Komplet vsebuje: 1l koncentrata Wash and Care  +

za čiščenje in vzdrževanje lesenih tal, 0,4l razpršila 
Liquid Wax, 3 krpe, 1 polirno blazinico, navodila za 
vzdrževanje.
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… z a  z u n a n j o  z a š č i t o  l e s a

Harmonija barv, pridih osebnosti

Biti kreativen z barvami pomeni ustvarjati vzdušje, ki ga nosi vsaka barva zase,  
ter s tem ustvarjati osebnostno noto našega življenja. Če želite poudariti strukturo 
lesa z brezbarvno ali naravno barvo ali pa želite v svoji okolici močnejše barvne  
tone – Osmo vam s svojo široko paleto izdelkov zagotavlja barve v skoraj celotnem 
barvnem spektru narave.

Želite svoje zunanje lesene površine zavarovati pred vremenskimi vplivi ali pa želite 
svojemu vrtu dati oseben pečat z barvitostjo? Osmo ima prave rešitve za vas.  
Naravna in ekološka olja na osnovi voska in premazi na osnovi voska iz Osma so,  
ne glede na to ali uporabljate mehak ali trd les, oblikovani tako, da dajejo vašim  
lesenim površinam individualnost in ustvarjajo prijetno okolje za bivanje.
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Odlična zaščita pred soncem – prva brezbarvna UV zaščita za les na 
osnovi olj za zunanjo uporabo!

Brebarven, svilnato mat, za zunanjo uporabo. +

Posebej priporočljiva za lesene fasade, ostrešja, balkonske ograje, vrtno  +

pohištvo, okna, vrata,…
Kot končni premaz za les, predhodno zaščiten z Osmo olji ali premazi, bistveno  +

podaljša čas, ki je potreben za obnovo; kot sama zaščita za les, ki predhodno 
ni zaščiten, upočasni sivenje lesa z UV faktorjem 12 v primerjavi z nezaščitenim 
lesom.
Število premazov: pri predhodno nezaščitenem ali neobdelanem lesu sta  +

potrebna dva premaza, za obnovitev je dovolj en sam premaz po čisti in 
suhi površini – predhodno brušenje ni potrebno!
Dobavljivo v embalaži 0,75 in 2,5 litra; za profesionalne uporabnike  +

dobavljivo v embalaži s 25 litri.
1 liter zadostuje za okvirno 24 m + 2 površine pri enem premazu.

Osmo UV Protect olje
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Les na prostem |

 �  Nezaščiten les in les zaščiten z navadnimi 
olji brez UV zaščite bo ob izpostavljenosti 
soncu začel hitro siveti.

�  Do sedaj je bila edina zaščita za les pred 
UV žarki pigmentirani premazi/barve, ki 
so prekrile naravno barvo in strukturo lesa.

�  UV zaščita, ki jo nudij o brezbarvni premazi 
z debelimi zaščitnimi fi lmi, je omejena, 
poleg tega takšni zaščitni fi lmi hitro pokajo 
in se zato luščij o ter ne nudij o več zaščite 
lesu.

�  Osmo UV Protect olje vsebuje posebne, 
brezbarvne sestavine, ki ščitij o les pred 
UV žarki.

�  UV zaščitni faktor 12 učinkovito varuje 
les pred sivenjem brez prekrivanja 
naravne barve in strukture lesa.

�  V skladu s fi lozofi jo Osmo produktov je 
Osmo UV Protect olje z mikro porami 
in se zato ne lomi, lušči in ne ustvarja 
mehurčkov na površini.
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One Coat olje HSPLUS

Z visoko vsebnostjo naravnih olj za podvojeno prekrivnost 
ter varčevanje s časom in denarjem!

Transparentna, svilnato mat, za zunanjo uporabo. +

Posebej priporočljiva za lesene fasade, nadstreške, balkonske  +

ograje, lesene stene in ograje…
Osmo One Coat olje gladi površino lesa, ne poka in ne ustvarja  +

mehurčkov na površini, se ne lušči, ob tem pa je obstojen, odporen 
na vremenske spremembe in UV žarke, nadzira vstop vlage in zato 
zmanjšuje vpliv raztezanja in krčenja lesa.
Število premazov: dvakratni premaz za neobdelane lesene  +

površine, za obnovo je dovolj en sam premaz po čisti in suhi 
površini – predhodno brušenje ni potrebno!
Dobavljivo v embalaži 0,75 in 2,5 litra; za profesionalne  +

uporabnike dobavljivo v embalaži s 25 litri.
1 liter zadostuje za okvirno 26 m + 2 površine.
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9211 Smreka-bela*
na smreki

9212 Sivi topol
na smreki

9221 Bor
na smreki

9222 Smreka-natur*
na smreki

9232 Mahagoni
na smreki

9233 Trobelika*
na smreki

9234 Skandinavsko 
rdeča
na smreki

9235 Cedra
na smreki

9236 Macesen
na smreki

9241 Hrast
na smreki

9242 Zelena
na smreki

9252 Patina
na smreki

9261 Oreh
na smreki

9262 Tik
na smreki

9264 Palisander
na smreki

9271 Ebenovina
na smreki

Les na prostem |

* Svetli transparentni toni  
nudijo samo minimalno 
zaščito pred UV žarki in zato 
niso priporočljivi za površine, 
ki so dalj časa izpostavljene 
močni sončni svetlobi.

Nasvet: Barvni odtenki so originalne slike uporabljenih olj na lesu, vendar priporočamo, 
da pred uporabo testirate olje na majhnih vzorcih, saj se posamezne barve različno 
prikažejo na različnih vrstah lesa.

Visoka  

prekrivnost v  

kombinaciji z  

najboljšo  

kvaliteto!

Visoka  

prekrivnost v  

kombinaciji z  

najboljšo  

kvaliteto!
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Naravna oljna lazura

Osnovna in končna barva v enem – inovativna zaščita za les 
na osnovi naravnih olj!

Transparentna, svilnato mat, za zunanjo uporabo. +

Posebej priporočljiva za lesene fasade, nadstreške, balkonske  +

ograje, lesene stene in ograje…
Naravna oljna lazura  je osnovna barva in končna barva v enem.  +

Je izredno odporna na vodo, vremenske vplive in UV žarke. 
Površina, ki diha prek mikro por, vsebuje aktivne naravne 
sestavine za zaščito lesa pred plesnobo, algami in glivicami.
Število premazov: dvakratni premaz za neobdelane lesene  +

površine, za obnovo je dovolj en sam premaz po čisti in suhi 
površini – predhodno brušenje ni potrebno!
Dobavljivo v embalaži 0,75 in 2,5 litra; za profesionalne  +

uporabnike dobavljivo v embalaži s 25 litri.
1 liter zadostuje za okvirno 26 m + 2 površine pri enem premazu.
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700 Bor
na smreki

702 Macesen
na smreki

703 Mahagoni
na smreki

706 Hrast
na smreki

707 Oreh
na smreki

708 Tik
na smreki

710 Pinija
na smreki

712 Ebenovina
na smreki

727 Palisander
na smreki

728 Cedra
na smreki

729 Zelena
na smreki

900 Bela
na smreki

903 Bazalt siva
na smreki

Nasvet: Barvni odtenki so originalne slike uporablje-
nih olj na lesu, vendar priporočamo, da pred uporabo 
testirate olje na majhnih vzorcih, saj se posamezne 
barve različno prikažejo na različnih vrstah lesa.

Les na prostem |

1415 Gard zelena
na smreki

704 Kostanj
na smreki

905 Patina
na smreki
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Naravna oljna lazura

V skladu z zahtevami sodobne arhitekture naravna oljna lazura 
tudi v štirih atraktivnih srebrno-metalnih barvah!

Transparentna, svilnato mat, za zunanjo uporabo. +

Posebej priporočljiva za lesene fasade, nadstreške, balkonske  +

ograje, lesene stene in ograje…
Naravna oljna lazura Eff ekt je osnovna barva in končna barva  +

v enem. Je izredno odporna na vodo, vremenske vplive in UV 
žarke. Površina, ki diha prek mikro por, vsebuje aktivne naravne 
sestavine za zaščito lesa pred plesnobo, algami in glivicami.
Število premazov: dvakratni premaz za neobdelane lesene  +

površine, za obnovo je dovolj en sam premaz po čisti in suhi 
površini – predhodno brušenje ni potrebno!
Dobavljivo v embalaži 0,75 in 2,5 litra; za profesionalne  +

uporabnike dobavljivo v embalaži s 25 litri.
1 liter zadostuje za okvirno 26 m + 2 površine pri enem premazu.
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Les na prostem |

Nasvet: Barvni odtenki so originalne slike uporabljenih olj na lesu, 
vendar priporočamo, da pred uporabo testirate olje na majhnih 
vzorcih, saj se posamezne barve različno prikažejo na različnih 
vrstah lesa.

1140 Ahat srebrna 1141 Quarz srebrna 

1142 Grafit srebrna 1143 Onyx srebrna
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Osmo Special olja za zaščito posebnih vrst lesa

Posebna olja, razvita za zaščito individualnih zahtev 
lesa eksotičnih drevesnih vrst!

Brezbarvna ali transparentna, svilnato mat, za zunanjo  +

uporabo.
Posebej priporočljiva za vrtno pohištvo, terase in lesene  +

kritine iz eksotičnih vrst lesa.
Osmo Special olja gladij o površino lesa in so izrazito  +

vodoodbojna in odporna na umazanij o.
Število premazov: dvakratni premaz za neobdelane  +

lesene površine, za obnovo je dovolj en sam premaz po 
čisti in suhi površini – predhodno brušenje ni potrebno!
Dobavljivo v embalaži 0,75 in 2,5 litra; za profesionalne  +

uporabnike dobavljivo v embalaži s 25 litri.
1 liter zadostuje za okvirno 24 m + 2 površine pri enem 
premazu.
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004 Duglazij a olje,
naravni odtenek

006 Bangkirai,
naravni odtenek

007 Osmo Special
olje brezbarvno

009 Macesen olje,
naravni odtenek

010 Thermowood olje,
naravni odtenek

013 Garapa olje,
naravni odtenek

014 Massaranduba olje,
naravni odtenek

016 Bangkirai, 
naravni odtenek

008 Teak olje - 
razpršilo
Brezbarven

Les na prostem |

* Brez UV zaščite.

Osmo 
Floor Brush ščetko za 

tla (150 mm) smo razvili 
posebej za vzdrževanje in 

nego balkonskih površin in 
teras.

Nasvet: Barvni odtenki so originalne slike uporabljenih olj 
na lesu, vendar priporočamo, da pred uporabo testirate 
olje na majhnih vzorcih, saj se posamezne barve različno 
prikažejo na različnih vrstah lesa.

Izdelek leta 2008, 
kategorij a olj za les 
(Osmo Bangkirai olje).

Osmo 
Floor Brush ščetko za 

tla (150 mm) smo razvili 
posebej za vzdrževanje in 

nego balkonskih površin in 
teras.
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Anti Slip olje

Zaščitni premaz na osnovi naravnih olj za terase; z učinkom 
proti zdrsavanju – več varnosti za vašo družino!

Brezbarven, svilnato mat, za zunanjo uporabo. +

Posebej priporočljiv za lesene terase. +

Osmo Anti Slip olje deluje proti zdrsavanju na lesenih terasah ter  +

varuje les pred plesnobo, algami in glivicami. Je vodoodbojen ter 
odporen na vremenske spremembe in nudi lesu UV zaščito; s tem 
bistveno podaljšuje obstojnost lesa na izpostavljenih površinah. 
Kot vrhnji premaz podaljšuje obstojnost spodnjega, barvnega 
premaza.
Število premazov: dvakratni premaz za neobdelane lesene  +

površine, za dodatno zaščito že oljenega lesa in obnovo je 
dovolj en sam premaz po čisti in suhi površini – predhodno 
brušenje ni potrebno!
Dobavljivo v embalaži 0,75 in 2,5 litra; za profesionalne  +

uporabnike dobavljivo v embalaži s 25 litri.
1 liter zadostuje za okvirno 24 m + 2 površine pri enem 
premazu.
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Country Colour

Obstojna barvna raznolikost za vse vremenske 
razmere!

Prekrivne barve, svilnato mat, za zunanjo uporabo. +

Posebej priporočljiva za lesene fasade, ostrešja,  +

balkonske ograje, okna, vrtne hišice, vrtno pohištvo,…
Osmo Country Colour barvna olja so izjemno odporna  +

na vremenske pojave, UV žarke in so zelo obstojna.
Število premazov: pri še nezaščitenem ali neobde- +

lanem lesu sta potrebna dva premaza, za obnovitev 
je dovolj en sam premaz po čisti in suhi površini 
– predhodno brušenje ni potrebno!
Dobavljivo v embalaži 0,75 in 2,5 litra; za profesionalne  +

uporabnike dobavljivo v embalaži s 25 litri.
1 liter zadostuje za okvirno 26 m + 2 površine pri enem 
premazu.
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Country Colour barvna olja so 

dobavljiva tudi v 186 RAL in 

1950 NCS barvnih odtenkih!

2101 Bela 2203 Oker

2204 Slonokoščena 2205 Sončnična 2308 Nordijsko rdeča 2310 Cedra 2311 Rdeča

2404 Zelena 2501 Labrador modra 2506 Royal modra 2507 Dove Blue 2606 Rjava

2607 Temno rjava 2703 Temno siva 2704 Kamnito siva 2708 Prodnato siva

Les na prostem |

Country Colour mešani barvni odtenki

Opomba: Mešani barvni toni so približek RAL lestvici, popolne enakosti ne zagotavljamo. 
Metalne barve niso dobavljive.

Kot alternativa tradicionalnim premazom za lesene fasade ponuja  
Osmo barvne premaze za fasade na osnovi olj  v celotnem spektru  
barv po RAL in NCS lestvici kot mešane tone barv.  
Vsa Osmo Country Colour barvna olja v mešanih tonih so dobavljiva  
po naročilu in prav tako vsebujejo aktivne naravne sestavine proti  
algam in glivicam.

Osmo Country Colour barvna olja so po naročilu posebej mešana v  
laboratoriju Osmo. Dobavni roki so 3 do 5 dni, dodati je potrebno še  
čas za dobavo iz Osmo laboratorija do naročnika.  
Minimalna količina za naročilo je samo 2,5 litra.

Country Colour barvna olja so 

dobavljiva tudi v 186 RAL in 

1950 NCS barvnih odtenkih!
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Opaque Gloss olje

Premaz najboljše kvalitete v beli barvi 
– posebej razvit za zaščito oken in vrat; 
se ne lomi, trga in lušči!

Na osnovi naravnih olj, prekrivna barva, svilnato  +

gladek, za zunanjo in notranjo uporabo.
Posebej priporočljiva za okna in vrata.  +

Osmo Opaque Gloss olje je navzven vodood- +

bojno, odporno na vremenske pojave in UV 
žarke. Premaz je enostaven za uporabo in 
ima odlično prekrivnost!
Število premazov: pri predhodno nezaščitenem  +

ali neobdelanem lesu sta potrebna dva premaza, 
za obnovo je dovolj en sam premaz po čisti in 
suhi površini – predhodno brušenje ni potrebno!
Dobavljivo v embalaži 0,375; 0,75 in 2,5 litra. +

1 liter zadostuje za okvirno 20 m + 2 površine pri 
enem premazu.
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Les na prostem/Impregnacij a lesa |

Z biocidi ravnajte previdno! 
Pred uporabo natančno 
preberite navodila na embalaži!

Posebno impregnacij sko sredstvo za osnovno zaščito lesa pred insekti 
in glivicami.

Brebarvna, za zunanjo uporabo. +

Posebej priporočljiva za statično neobremenjen les, ki nima kontakta z zemljo.  +

Odlična za osnovno zaščito oken, rolet, vrat, pergol, lesene fasade in vrtnega 
pohištva.
Impregnacij a je izredno vodoodbojna, močno zmanjšuje širjenje in krčenje lesa,  +

nudi najboljšo zaščito lesa pred insekti, gnilobo in plavino. Je odlično sredstvo 
za osnoven premaz, na katerega nanesemo katero koli izmed Osmo olj 
(npr. Osmo One Coat, Osmo UV Protect, Osmo Country Colour,…).
Število premazov: zadostuje en premaz. Priporočamo tudi prekrivni premaz  +

z Osmo Polyx® olji.
Dobavljivo v embalaži 0,75 in 2,5 litra; za profesionalne uporabnike  +

dobavljivo v embalaži s 25 litri.
Priporočljiva količina nanosa Impregnacij e je 160-200 ml/m + 2.

Osmo Impregnacij a
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Vzdrževanje zunanjih lesenih površin

Wood Reviver

Učinkovito sredstvo za osvežitev lesa in čiščenje 
sivine na lesu.

Tekoče čistilno sredstvo, za zunanjo uporabo. +

Posebej priporočljivo za lesene terase in lesene fasade. +

Wood Reviver vrača lesu naravno barvo in naravni videz.  +

Izdelek je brez vonjav in biološko razgradljiv.
Uporaba: glede na stopnjo posivelosti lesa lahko Wood  +

Reviver uporabimo čistega ali razredčenega z vodo. 
Pustite delovati 15 minut ter nato očistite s sirkovo krtačo in 
večjo količino vode. Ko je les suh priporočamo zaščito 
z enim izmed Osmo Polyx® olji.
Dobavljivo v embalaži z 1 in 5 litri. +

1 liter zadostuje za površino od 10 do 30 m + 2 
(odvisno od stopnje posivelosti lesa in razmerja, 
če je čistilo mešano z vodo).

PredPred PotemPotem
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Gard-Clean
Sredstvo za čiščenje – odstranjevalec pozelenelosti! *

*  Z biocidi ravnajte previdno! Pred uporabo 
natančno preberite navodila na embalaži!

Gard Clean smo razvili za odstranjevanje zelenih oblog 
in zaviranje rasti novih oblog.

Visoko učinkovit koncentrat, za zunanjo uporabo! +

Posebej priporočljiv za terase, vrtno pohištvo, pergole.  +

Odličen tudi za čiščenje betona, opeke, kamna in drugih 
zunanjih površin.
Gard Clean čisti pozelenelost in madeže hitro in učinkovito.  +

Deluje samodejno in ima neznaten vonj. Upočasnjuje rast 
naslednje pozelenelosti.
Uporaba: odvisno od pozelenelosti  uporabite čisti  +

koncentrat ali razredčen z vodo do 1:10 delov vode 
(maks. količina vode). Nanesite tanek sloj enakomerno 
po celotni površini in pustite delovati. Pozelenelost 
običajno izgine v 24 urah.
Dobavljivo v embalaži 1 in 5 litrov. +

1 liter zadostuje za površino od 30 do 100 m + 2, 
odvisno od velikosti zelenih oblog.

Pred

Potem

Pred

Potem

*  Z biocidi ravnajte previdno! Pred uporabo 

Pred

Potem

Odličen za odstranjevanje zelenih oblog na kamnitih površinah.
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Teak Kit

Set za čiščenje in vzdrževanje – za tikov les in druge 
vrste trdega lesa!

Čisti in vzdržuje les na zunanjih površinah. +

Posebej priporočljiv za vrtno pohištvo in terase. +

Set vsebuje:   +

Wood Reviver - za čiščenje in osvežitev  
posivelega lesa;  
Osmo Special olje razpršilo – varuje, neguje  
in daje lepši videz vrtnemu pohištvu in terasam;  
Flis za čiščenje, sirkova krtača
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. . . p r i b o r

Nanos Osmo Polyx® olj z Osmo krtačo za tla

Krtača za tla Î

Posebej priporočljiva za vsa Osmo 
Polyx® olja in Wood Wax premaze 
kot tudi za vzdrževanje lesa na tleh 
balkonov in teras. 
Za različne namene je krtača za 
tla dobavljiva v širinah 150 mm, 
220 mm in 400 mm.

Floor Roller Set Î

Set valjčkov za nanašanje Osmo 
Polyx® olj
Vsebina: Banjica za namakanje 
z nazobčanim robom, odstranljivi 
pladnji za banjico (3 kosi), valjček 
iz mikrovlaken (širina 250 mm), 
držalo za valjček.

Obojestranska lopatica Î

V širini 270 mm.
Primerno za vsa Osmo Polyx® 
olja in Wood Wax premaze.

Orodja in priborOrodja in pribor
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V širini 270 mm.
Primerno za vsa Osmo Polyx® 
olja in Wood Wax premaze.

Pribor |

Profesionalna lopatica Î

Za vsa brušena tla.
Enostaven nanos - široka alu 
lopatica z zaobljenimi robovi za 
izredne rezultate dela.
Posebej uporabna za profesionalne 
uporabnike.
Dobavljiva v eni širini, 500 mm.

FloorXcenter Î

Primerno za čiščenje, vzdrževanje 
in nego, osveževanje in obnovo 
naoljenih lesenih talnih oblog, tudi 
za odstranjevanje madežev.

Opti-Set Î

Krpa za prah, krpa za vlažno 
čiščenje, krpa z aktivnimi 
mikrovlakni.
Za enostavno vzdrževanje tal 
s koncentratom Wash and Care 
in Osmo Liquid Wax čistilom.
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Barvanje fasade z Osmo  Floor Roller/Brush Set-om

Floor Roller/Brush Set Î

Primeren za vsa Osmo Polyx® 
olja in Wood Wax premaze na 
naravnem in žaganem lesu.
Odličen za vzdrževanje/barvanje 
večjih površin.
Vsebina: Banjica za namakanje z 
nazobčanim robom, odstranljivi 
pladnji za banjico (3 kosi), valjček 
iz mikrovlaken, držalo za valjček, 
čopič z naravnimi ščetinami 
(60 mm).

Čopič Î

Primerni za vsa Osmo olja in 
premaze na osnovi olj in voska.
Na voljo v velikosti 25, 50, 60 in 
100 mm.

Orodja in priborOrodja in pribor

Pasta za les Î

Idealna za zapolnitev fug in 
majhnih ris ter vdolbin v lesenih 
tleh.
Po sušenju se lahko premaže 
z vsemi Osmo olji, premazi in 
drugimi zaščitnimi sredstvi.
Pasta je dobavljiva v različnih 
barvah, npr. beli, barvi bukve, 
smreke, mahagonij a in hrasta. 
Dobavljiva tudi kot paket s 30 
tubami v različnih barvah.
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Pribor |

Odstranjevalec barve Î

Idealen za odstranjevanje starih 
barv in premazov.Za pohištvo, 
vrata, okenske okvirje, obloge.
Okolju prij azen odstranjevalec 
barv – brez kloriranih 
ogljikovodikov in aromatov. 
Biološko razgradljiv, testirano 
v skladu z OECD normami.

Čistilo in razredčilo Î

Hitro in učinkovito čisti čopiče 
in krtače po uporabi.
Za čiščenje orodja in pribora 
po nanosu Osmo olj/barv/premazov 
ali drugih olj in akrilnih barv.
Lahko se uporablja tudi kot 
razredčilo pri barvah na osnovi olj.

Easy Clean Î

Za učinkovito čiščenje in 
nego rok.
Vlažilne krpe za čiščenje 
– ko v bližini ni vode in mila.
Učinkovito odstranjujejo barve, 
olja in voske, kot tudi bitumen, 
katran, smolo, črnilo, lepilo,…
Voda ni potrebna!

Palica za mešanje Î

Obvezen pribor ko delamo 
s premazi na osnovi olj.
Idealna za mešanje v embalažah 
za 0,75 do 2,5 litra.

PriborPribor
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Naravni materiali in surovine
Vsi Osmo premazi temeljijo na oljih in voskih. +

Olja ohranjajo vrednost lesa kot naravnega materiala. +

Naravni premazi, okolju prijazni in neškodljivi za zdravje. +

Proizvedeno na osnovi čistih in naravnih surovin,   +

kot so rastlinska olja.
Varno za ljudi, živali in rastline. +

Kvalitete produktov
Najpomembnejša elementa sta uporabnost in združljivost barv.

Brez +  vodne osnove zaradi slabih lastnosti pri delu ob visokih temperaturah  
(skrajšan čas odprtja) ter hrapavosti površine po nanosu.
Brez +  konzervansov ter zato brez neprijetnih vonjev, z neznatnimi možnostmi  
za alergijo ter z dolgo obstojnostjo skladiščenja.
Brez +  naravnih topil, kot npr. olje pomarančne lupine, ker so pogosto dražljivi in alergeni.
Z +  dearomatiziranim testbencinom, ki naredi barvo primernejšo za delo in minimalizira  
potencialne nevarnosti za zdravje.
Z +  olji sončnice, soje, osata, z lanenim oljem, s karnauba voskom in z voskom kandelile.

… n a š a  f i l o z o f i j a

»Osmo ni niti proizvajalec tradicionalnih lakov niti eko-proizvajalec temveč  
ohranja ravnotežje med funkcionalnostjo in ekološko zavestjo.«
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Osmo – naša fi lozofi ja |

Naravno…

… z naravnimi olji in voski 
- najboljše za les in okolje!

Donosno…

… z visoko vsebnostjo suhih 
snovi dobimo odlično 
prekrivnost ter najboljšo 
ceno na m2!

Hitreje…

… ker Osmo premaze uporabljamo 
za obnovo brez predhodnega 
brušenja in s tem prihranimo čas 
in denar!

Vse najboljše 
iz narave
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ÎÎ 

ÎÎ

Klasični premazi na 
osnovi olj Premazni sistemi na 

osnovi olj in voskov

Premazni sistemi na 
osnovi lakov in vodni 
osnovi

Ta sistem:
-  ščiti les od zunaj in znotraj.
-  ne ustvari fi lma.
-  ne ustvari zaščitne, mikroporne 

površine.

Prednosti klasičnih oljnih 
premazov

prodrejo globoko v les Î

poudarij o barvo in strukturo  Î
lesa

se lahko enostavno in delno  Î
obnovij o

ne pokajo, se ne luščij o in ne  Î
povzročajo mehurčkov

Slabosti
pomanjkljiva odpornost  Î
na tekočine

časovno zelo zahtevno  Î
vzdrževanje

Osmo premazni sistem
-  ščiti les od zunaj in znotraj
-  ne ustvari fi lma
-  ustvari zaščitno, mikroporno 

površino

Ta sistem:
-  ščiti les od zunaj in znotraj.
-  ustvari zaščitni fi lm.
-  ustvari debel sloj.

Prednosti lakov in 
premazov na vodni osnovi

premaz tvori fi lm/sloj na  Î
leseni površini

dobra odpornost na tekočine Î

ščiti pred odrgninami Î

enostavno vzdrževanje Î

Slabosti
pri obnovi je potrebno  Î
pobrusiti celotno površino

površine ni mogoče le  Î
delno obnoviti

premaz lahko poči, se lušči  Î
in postane mehurčkast

…O s m o  u s t v a r j a  r a z l i k o !

Zaradi slabe odpornosti na tekočine lahko 
voda na površini pusti madeže.

Pri obnovi je predhodno potrebno pobrusiti 
celotno lakirano površino.

Osmo 
združuje dobre 
lastnosti oljnih 

premazov z gladko 
površino klasičnih 

lakov!

Osmo 
združuje dobre 
lastnosti oljnih 

premazov z gladko 
površino klasičnih 

lakov!

Osmo je 
uspel odpraviti 
pomanjkljivosti 

oljnih premazov in 
lakov ter premazov 

na vodni osnovi!

Osmo je 
uspel odpraviti 
pomanjkljivosti 

oljnih premazov in 
lakov ter premazov 

na vodni osnovi!
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Vprašanja in odgovori |
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Za notranjo uporaboZa notranjo uporabo Za zunanjo uporaboZa zunanjo uporabo

Za zunanjo uporaboZa zunanjo uporabo

Ali lahko tla prebarvam z drugo barvo? Î

Da, z Osmo Wood Wax premazom. Nanesite izdelek s trdo 
krtačo/čopičem, pustite, da se vpije v površino in nato odvečen 
premaz obrišite s krpo, in sicer v smeri lesnih vlaken. Pustite, da 
se čez noč premazana površina suši, pri tem za zagotovite, da 
je prostor dobro zračen in nato nanesite tanek sloj ali dva Polyx® 
olja za zaključek.

Kaj se zgodi, če se poškoduje le del lesene talne ob- Î
loge?

Nasprotno od številnih klasičnih lakov se lahko poškodovane 
dele površine, obdelane z Osmo izdelki, pobrusi in obnovi z 
istimi izdelki, brez vidnih sledi krtače ali čopiča. 

Na kaj moram biti pozoren pri premazovanju trdih   Î
vrst lesa?

Nekatere trde vrste lesa, kot Jatoba in Merbau, imajo visoko  
gostoto in visoko vsebnost olj, kar zmanjšuje njihovo sposob-
nost vpijanja premazov. Priporočamo obdelavo tovrstnih vrst 
lesa z Wood Wax voskom, ki je dovolj tanek, da prodre dovolj 
globoko v pore takšnih vrst lesa, ter z Osmo Special olji.

Kaj se zgodi, če sem pri nanašanju uporabil preveč  Î
premaza?

Če ste nanesli preveč Osmo Polyx® olja, bo čas sušenja bistveno 
daljši. V kolikor se vam to zgodi, poskrbite za dodatno zračenje  
z odprtjem oken in vrat, da se lahko izdelki sušijo na naraven 
način z oksidacijo. Če se kot posledica na površini pojavijo 
poškodbe, popravite poškodbe, kot je navedeno zgoraj.

Kaj se zgodi, če sem pri nanašanju uporabil premalo  Î
premaza?

Če ste nanesli premalo premaza, se lahko na površini pojavijo 
vodni madeži, les se lahko posuši ali izgleda dolgočasno. V tem 
primeru priporočamo dodaten nanos Osmo Polyx® olja.

Kako moram pripraviti površino pred nanašanjem   Î
barvnih premazov Osmo?

Površina mora biti čista, suha (vsebnost vlage maksimalno  
20 %) in brez možnosti zmrzovanja.

Ali lahko Osmo barvne premaze mešam med seboj? Î

Da. Barvni odtenki barvnih premazov omogočajo medsebojno 
mešanje v kateremkoli razmerju. Npr. Osmo Country Colour 
2404 Zelena barva se lahko meša z Osmo Country Colour 2703 
Temno sivo barvo, da potemnimo barvni  
odtenek.  
Informacija: Osmo Country Colour barve lahko dobite po 
naročilu v 186 RAL in 1950 NCS barvnih odtenkih.

Katere drevesne vrste naj pri zunanji uporabi zaščitimo  Î
z Osmo Impregnacijo, da podaljšamo obstoj lesa oz. 
elementov, ki jih želimo zaščititi?

Zaščito z Impregnacijo priporočamo za ves les, ki bo dalj časa 
izpostavljen vlagi. Še posebej pa predhodno impregnacijo 
priporočamo za drevesne vrste kot so smreka, jelka in bor,  
kajti pri teh drevesnih vrstah bistveno podaljšamo obstoj s  
predhodno impregnacijo.

Ali je Osmo Impregnacija vsestranski premaz? Î

Ne, Osmo Impregnacija ni vsestranski premaz. V kolikor želite 
les dodatno zaščititi pred UV žarki in v kolikor želite, da les  
ohrani naravno lepoto, je priporočljiva dodatna zaščita, npr.  
z Osmo One Coat ali Country Colour olji. Impregnacija varuje  
les predvsem pred insekti, gnilobo in plavino.

Zakaj se na lesu pri zunanji uporabi pojavijo glivice in  Î
kako jih odstranimo?

Najpogosteje se glivice pojavijo na lesu na posamezni točki 
kot črna, včasih tudi rjava, obarvanost lesa. Mahovi in alge se 
pojavijo kot zeleno obarvana pigmentacija. Tovrstni organizmi 
postopoma spreminjajo barvo lesa in se lahko razširijo po ce-
lotnem lesu. Ti pojavi so najpogosteje posledica visoke vlage in 
drugih okoljskih vplivov – posebej v senčnih področjih ali v bližini 
vode. Les se z napadom glivic in diskoloracijo ne uniči. To lahko 
odstranimo npr. z Osmo Gard Clean koncentratom ali z drugimi 
sredstvi, ki jih lahko dobimo za zaščito pred glivicami in drugimi 
organizmi. Za dodatno zaščito pred glivicami, mahom in algami 
priporočamo zaščitni premaz, kot je Osmo naravna oljna lazura.

Ali nudijo lazurni premazi tudi UV zaščito lesa? Î

Učinkovito zaščito pred UV žarki lahko dosežemo tudi s trans-
parentnimi premazi. Temnejši odtenki nudijo boljšo zaščito pred 
UV žarki kot svetlejši, zato bodite pozorni na izpostavljenost lesa 
soncu.  
Dodatni premaz z Osmo UV Protect oljem lahko bistveno 
podaljša obstojnost vsem ostalim Osmo zaščitnim premazom.

Ali obstaja tudi brezbarvna UV zaščita za les za zunanjo  Î
uporabo?

Da, Osmo UV Protect olje vsebuje posebne brezbarvne sesta-
vine, ki ob pravilnem nanosu nudijo lesu odlično zaščito pred UV 
žarki. Pri tem dodatno zavira sivenje lesa ter podaljša obstojnost 
in naraven videz lesa.

Zakaj se barvni odtenek premaza v pločevinki   Î
razlikuje od nanešenega premaza?

Premazi se lahko, odvisno od vrste lesa, na katero jih nanašamo, 
razlikujejo v barvnem odtenku, potem, ko jih nanesemo na 
površino.  Barvni odtenek, ki se nahaja na nalepki na pločevinki, 
ni nujno, da se ujema z dejanskim barvnim odtenkom na lesu, 
saj vsak les drugače reagira na posamezni barvni odtenek. 
Priporočamo, da pred premazom celotne površine premaz 
testno nanesete na manjši del površine.

Kako ravnamo in delamo z lesom, ki že vsebuje naravne  Î
oljne sestavine?

Eksotične vrste lesa (kot npr. Iroko, Massaranduba, Tik, Bang-
kirai,…) in še posebej drevesne vrste z visoko vsebnostjo smole 
(kot npr. macesen in duglazija) vsebujejo sestavine, ki les nare-
dijo obstojnejši in nudijo naravno zaščito pred glivicami, insekti 
in plavino. Ko povezujoče sestavine Osmo olj prodrejo v notran-
jost teh vrst lesa utegnejo naravne sestavine onemogočati glo-
boko penetracijo olj in s tem skrajšati čas sušenja in obstojnost 
premaza. 
Zato priporočamo, če ne gre za suh in obdelan les, da les teh 
drevesnih vrst naravno sušimo 3 do 4 mesece. Impregnacija 
zaradi naravnih sestavin v lesu omenjenih drevesnih vrst ni 
potrebna. 
Osmo Special olja so razvita za izpolnjevanje individualnih 
zahtev posameznih drevesnih vrst. S tem ohranja les naravno 
barvo in strukturo ter vse estetske lastnosti, ki jih ima kot surov 
les. 
V kolikor uporabite transparenten premaz za vaš les 
priporočamo, da ga dodatno zaščitite z Osmo UV Protect oljem 
ter tako preprečite prehitro sivenje in pigmentacijo lesa. 
Nasvet: Če nanašate oljne premaze na večje površine lesa 
priporočamo uporabo Osmo krtače za tla v širini 150 mm, ki 
omogoča hitro in enostavno delo z olji.

Ali lahko Osmo Country Colour barvna olja nanašamo  Î
tudi z razpršilom?

Osmo Country Colour barva olja praviloma nanašamo kot tanko 
plast na čisto in suho površino s krtačami, čopiči ali z valjčki, pri 
čemer priporočamo Osmo pribor, razvit prav za ta namen.

V kolikor nanašate Osmo Country Colour barvna olja z 
razpršilom priporočamo naknadno hitro obdelavo z Osmo 
krtačo, da se olje enakomerno porazdeli.
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Les je idealen in zdrav naraven material, s katerim lahko ustvarjamo moderne domove. Čeprav je ne-strokovnjakom 
težko oceniti kvaliteto lesa na prvi pogled, ste lahko z nakupom Osmo izdelkov prepričani, da kupujete le najboljše. 
Preprosto zato, ker Osmo postavlja standarde v kvaliteti lesa in barv.  En sam pogled na naše prefinjene premaze, 
visokokvalitetne površine in parkete, ki se idealno prilegajo, pove, da samo najbolj kvalitetni izdelki, ki so prestali našo 
strogo kontrolo kvalitete, lahko nosijo ime Osmo.

…Barve
Premazi za les na osnovi  
naravnih olj za notranjo  
in zunanjo uporabo.

…Vrt
Strehe za terase, senčniki, 
pergole, vrtne hišice…

…Les v notranjih prostorih
Masivni lesni profili za 
stene in strope.

…Fasade
Masivni les za  
fasadne sisteme.

…Talne obloge
Talne obloge različnih vrst lesa, barv in 
oblik, masivne talne obloge in pribor.

…Ornamenti
Večnamenski okrasni ornamenti za 
domačo in profesionalno uporabo.

…Lepljene plošče in profili
Delovne površine, stopnišča,  
pohištvo, vrata & lesene strukture.
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