Informace o výrobku: OSMO Terasové speciální oleje na dřevo
Ochrana a údržba na dřevěné terasy zahradní nábytek a * transparentní * polomatné
Popis výrobku
Osmo Terasové speciální oleje na dřevo jsou vysoce kvalitní nátěry na dřevo na bázi přírodních
olejů pro veškeré dřevo ve vnějších prostorách. Polomatné, s otevřenými póry, nechávají dřevo
dýchat a snižují bobtnání a smršťování. Odpuzují vodu, jsou mimořádně odolné vůči povětrnostním
vlivům a UV záření. Neodprýskávají, nepraskají a neodlupují se. Bez obrušování jednoduše přetřít,
není třeba žádný základní nátěr. Lze je snadno se roztírat bez znatelných okrajů u nánosu. Během
natírání nezasýchají.
Oblasti použití
Dřevěné terasy a zahradní nábytek apod. z teaku, cedru, bangkirai, massaranduba, bukit,
ostatního ušlechtilého dřeva, stejně jako dřevo z modřínu, sibiřského modřínu, thermo dřeva nebo
borovice má být chráněno před znečištěním a vlhkostí.
Vzhled dřeva je oživen a dřevo je chráněno před vysýcháním a „zašlým“ povrchem dřeva. Velmi
vhodné také k naolejování dřevěných roštů, dřevěných teras, tlakově impregnovaného dřeva atd.
Olej na borovice, modřín, douglasku, bangkirai, na termo dřevo, garapa , massaranduba, šedý a
černý poskytují na základě pigmentace ochranu před UV zářením.
Barevné odstíny:
č. 004 Olej na douglasku, přírodní odstín
č. 006 Olej na bangkirai, přírodní odstín
č. 007 Olej na teak, bezbarvý
č. 008 Speciální olej na tvrdé dřevo, sprej, bezbarvý
č. 009 Olej na modřín, přírodní odstín
č. 010 Olej na termo dřevo, transparentní tónovaný
č. 013 Olej na garapa, přírodní odstín
č. 014 Olej na massaranduba, přírodní odstín
č. 016 Olej na bangkirai, tmavý
č.019 Olej šedý
č.020 Olej černý
Velikosti balení: 0,375 l (pouze Olej na teak); 0,75 l; 2,5 l; 0,4 l sprej (pouze Speciální olej na tvrdé
dřevo)
Vydatnost na litr:
1 litr stačí při jednom nátěru na cca. 24 m2 hladké plochy, v případě vroubkovaných nebo
drážkovaných povrchů cca. na 14 m2 při jednom nátěru. Při první aplikaci jsou žádoucí dva nátěry
tzn. konečná spotřeba z 1 l je 12 m2 hladké terasy nebo 7 m2 drážkované nebo vroubkované
terasy.
Máte zešedlé, popraskané dřevo, neznámý nátěr, starý Osmo nátěr, broušené/hoblované dřevo,
drážkované/hoblované dřevo nebo dřevo drsné po řezu a chcete vědět kolik barvy potřebujete?
Informace k individuálnímu výpočtu Vaší spotřeby naleznete na naší webové stránce na
www.au-mex.cz.
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Obsažené látky:
Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej a sójový olej), kysličník železitý a organické
pigmenty, sikativa (sušidla) a vodu odpuzující aditiva. Těkavé složky: benzínová frakce (ropná),
hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaný benzín dearomatizovaný - (neobsahuje benzen).
Zařazení VOC podle směrnice EU (2004/42/EC): odpadá.
Detailní kompletní deklaraci Vám zašleme na vyžádání.
Fyzikální vlastnosti
Specifická hmotnost (hustota): 0,85 - 0,95 g/cm³
Viskozita: 90-105 s, 2 mm dle DIN 58 211 řídce tekutá
Zápach: slabý/mírný (po rostlinném oleji), po uschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí: ≥ 60°C, DIN 53213 (výjimka: Speciální olej na tvrdé dřevo jako sprej)
Skladovatelnost
Výrobek je trvanlivý 5 let a déle, je-li skladován v suchu a dobře uzavřený. Pokud zhoustne mrazem,
skladujte před aplikací 24 - 36 hodin při pokojové teplotě.
Příprava
Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. vlhkost dřeva 20%). Staré
lakové nátěry a barvy je nutno odstranit. Pokud je to možné (platí pouze pro dřeviny BOROVICE a
MODŘÍN ) první nátěr naneste na dřevo před montáží ze všech stran. Bude-li požadována
preventivní ochrana proti plísni, modrání a napadení hmyzem (např. borovice bez úpravy povrchu),
dřevo předem jednou (pokud možno ze všech stran) ošetřete Osmo Impregnací dřeva WR*.
Dřevo se zvláště vysokým obsahem látek obsažených ve dřevu ( modřín sibiřský ) před první
úpravou nechte cca 4 týdny zvětrat nebo otřete Osmo Čističem štětců (odmastěte). Dřevo čerstvě
tlakově impregnované a zejména pak massaranduba nebo garapa před první úpravou nechte cca
3 měsíce zvětrat (v zimě cca 5 měsíců). Dřevo Ipe je možno upravit až 6 měsíců po pokládce.
Již zešedlé dřevo před úpravou Osmo Speciálními oleji na dřevo odšeďte Osmo Odstraňovačem
šedi ze dřeva – účinným gelem (viz Informace o výrobku Osmo Odstraňovač šedi ze dřeva – účinný
gel).
* Obsahuje biocidy - používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o výrobku
uvedené na obalu.

Zpracování
Naneste pevným štětcem (Osmo Plochý štětec) nebo textilem (např. u nábytku) tence na čistou a
suchou plochu ve směru vláken dřeva. Pro rychlou práci na velkých plochách doporučujeme Osmo
Kartáč k natírání teras 150 mm přímo na míru na terasová prkna, se kterým lze pracovat ve stoje a
šetřit záda. Dobře a rovnoměrně rozetřete. Potom naneste 2. nátěr – rovněž tence. Výsledný
svrchní nátěr závisí – kromě jiného – také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu
doporučujeme provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.
Čištění pracovního nářadí
Osmo Čističem štětců (neobsahuje aromáty).
Doba schnutí:
Cca 8-10 hodin (za běžných klimatických podmínek, 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při
nízkých teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkost se prodlužuje doba schnutí.
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Údržba:
Venkovní dřevěné terasy je třeba ( v případě, že chcete udržet stejně hezký optický vzhled Vaší
terasy ) 1 x ročně přeolejovat jedním renovačním nátěrem, který byl použit jako poslední aplikační
nátěr.
Upozornění :
Terasový olej s protiskluzovým efektem a UV ochranný olej / UV ochranný olej Extra jsou nevhodné
jako samostatné nátěry na terasy. Kombinací prvního barevného nátěru (Osmo Terasové speciální
oleje na dřevo nebo Ochranná olejová lazura) a jednorázového konečného nátěru Osmo
Terasovým olejem s protiskluzovým efektem je Vaše terasa kompletně chráněna.
Osmo Olej na teak a Speciální olej na tvrdé dřevo jsou bezbarvé a nechrání proto před UV paprsky
slunce (zešednutí). Pokud má zůstat zachován originální barevný odstín dřeva, doporučujeme
provést nátěr přírodně zbarveným Osmo Terasovým speciálním olejem na dřevo nebo Ochrannou
olejovou lazurou v odpovídajícím barevném odstínu. Jako samostatný nátěr používejte pouze v plně
chráněné oblasti vnějších prostor.
Některé druhy dřeva mají při vystavení povětrnostním vlivům sklon k vymývání ve vodě rozpustných
barevných látek obsažených ve dřevu, které by mohly zabarvit podklad. Proto by se mělo dbát na
to, aby přes světlé podklady (dlažby nebo fasády) nestékala dešťová voda (mohou vznikat „pruhy“
od deště).
Bezpečnostní pokyny:
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 26 Při zasažení oči
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje 2-butanonoxim,
kobaltkarboxylát. Může vyvolat alergické reakce. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a
ukažte tento obal nebo označení. S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
POZOR! Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte v Osmo Čističi štětců
nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení).
Informace: Suchý nátěr splňuje podle DIN 4102 třídu B2 (normálně hořlavý). Bezpečnostní list na
vyžádání pro profesní uživatele.
Výše uvedené informace byly poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky (stav:
02/2011). Překlad z německého originálu provedla společnost AU-MEX s.r.o. Poděbradská 574/40,
Praha 9 – Vysočany. www.au-mex.cz , info@au-mex.cz

