
ZNANJE IN SVETOVANJE

PREMAZI ZA LES

NOVOSTI 

2018



2

Barvna  
koda

Embalaž- 
na enota 

liter
Številka  
artikla

Pa-
kirano

 2,50 151  01  000 2

 10,00 151  01  004 1

 25,00 151  01  006 1

 2,50 151  01  015 2

 10,00 151  01  019 1

 2,50 151  01  010 2

 10,00 151  01  014 1

 2,50 151  00  900 2

 10,00 151  00  904 1

 25,00 151  00  910 1

 2,50 151  00  905 2

 10,00 151  00  909 1

 25,00 151  00  915 1

 2,50 101  00  521 2

 10,00 101  00  522 1

 25,00 151  01  075 1

 2,50 151  01  027 2

 10,00 151  01  031 1

 2,50 151  01  084 2

 10,00 151  01  086 1

 

3009  Brezbarvno, polmat 
Anti-Slip R9

3012  Belo, prekrivno

3066  Belo, transparentno

3084  Brezbarvno, mat

3085  Brezbarvno, svilna-
to-mat

3086  Brezbarvno, sijaj

3010  Natural

3013  Črna

BARVE IN ZAŠČITA ZA NOTRANJE POVRŠINE

 

1SLOJ

PRIPOROČENA UPORABA

Osmo Spray Wax je idealen za vse notranje lesene 
površine, ki potrebujejo zaščito, vzdržljivost, 
enostavno vzdrževanje in odpornost na obrabo, npr. 
stopnice, pohištvo, mize, delovni pulti, igrače, parket 
itd. Posebej primerno za uporabo v prostorih z visoko 
vlago, kot npr. kopalnice in kuhinje.

PREDNOSTI

 > Ekstremno vzdržljivo in odporno na obrabo
 > Nanos z zračno pištolo s posodo, airless/airmix 

pištolo ali HVLP sistemom
 > Enostaven nanos
 > Hitro sušenje
 > Primerno tudi za mokre prostore
 > Odporno na kavo, vino, gazirane pijače

ORODJA

PARAMETRI NANAŠANJA

Zračna pištola s posodo: 
Delovni pritisk približno 3.0 - 3,5, šoba približno 1.3 - 2.0 mm

Airless/Airmix pištola: 
Izhodni tlak premaza 80-120 bar 
Vhodni tlak zraka približno. 1 - 2.5 bar 
Šoba: 0.28 - 0.33 mm

POMEMBNO: Odvisno od načina dela, orodja in obdelovalne površine je 
potrebno parametre za delo z orodjem ustrezno prilagoditi v vsakem primeru 
posebej!

HVLP sistemi: 
Zaradi velikega števila različnih tipov naprav podajanje parametrov ni 
smiselno.

ČAS SUŠENJA

Prašno suho: 
Čas sušenja približno 2 - 3 ure pri normalnih klimatskih pogojih  
(23 °C/50 % rel. vlažnost); 1 ura pri 50 °C v zračni konvekcijski peči.

Suho za brušenje: 
Čas sušenja približno 6 - 8 ur pri normalnih klimatskih pogojih  
(23 °C/50 % rel. vlažnost); 2 - 3 ure pri 50 °C v zračni konvekcijski peči.

Suho za nalaganje/odpremo: 
Čas sušenja približno 12 - 16 ur pri normalnih klimatskih pogojih  
(23 °C/50 % rel. vlažnost); 6 - 8 ur pri 50 °C v zračni konvekcijski peči.

Omogočite dobro prezračevanje. Nižje temperature in/ali višja vlažnost 
lahko podaljšajo čas sušenja. 

ROČNA OBDELAVA

Površina gotova v 1 dnevu, 2 sloja

1. Prvi sloj: nanesite z zračno pištolo s posodo, airless/airmix pištolo 
ali HVLP sistemom (lahko nanesete tudi s krtačo ali krpo). Količina 
je med drugim odvisna tudi od drevesne vrste in površine; približno 
35 - 40 g/m2.

2. Omogočite dobro prezračevanje med sušenjem.

3. Vmesno brušenje: granulacija vsaj P220.

4. Drugi sloj: nanesite z zračno pištolo s posodo, airless/airmix pištolo 
ali HVLP sistemom. Količina je odvisna od drevesne vrste in površine, 
približno 35 - 40 g/m2.

5. Omogočite dobro prezračevanje med sušenjem.

Opomba: Želena odpornost na zdrsavanje razreda R9 se doseže le z 
nanosom dveh slojev. 3009 na površini ni možno polirati s polirno blazino.

Po prvem nanosu Spray Wax-a 3010 Natural je izbira drugega nanosa 
odvisna od želenega končnega izgleda (priporočamo testni nanos):

a) Vrhnji sloj z Spray Wax 3010 Natural za rahlo belo obarvano površino.

b) Vrhnji sloj z Spray Wax 3084 za videz „neobdelane površine“.

24 m2 / L

SPRAY WAX

NOVO

NOVO
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1SLOJ

PRIPOROČENA UPORABA

Osmo Oljno lužilo je temeljni barvni premaz za vse 
vrste lesenih talnih oblog, tako masivne kot slojne talne 
obloge, ladijski pod, OSB itd. Primeren tudi za plutaste 
površine, stopnice in pohištvo.

ORODJA

24–48 m2 / L

OLJNO LUŽILO
NOVO 

0,50 L

BARVE IN ZAŠČITA ZA NOTRANJE POVRŠINE

ROČNA OBDELAVA

Površina gotova v 2 - 3 dneh, 2 - 3 sloji

(1./2. sloj Oljno lužilo, 2./3. sloj Polyx olje Original)

Transparentno pigmentiranje:

1. Nanesite v tankem sloju na čisto in suho površino v smeri lesnih 
vlaken z Osmo krtačo za tla, Osmo valjčkom iz mikro vlaken ali Osmo 
obojestransko lopatico.

2. Večino sledi krtače lahko odstranite do 30 minut po nanašanju.

3. Enakomerno vtrite lužilo v les z belim filcem.

4. Čas sušenja približno 12 ur (normalni klimatski pogoji, 23 °C/50 % rel. 
vlažnost). Nižje temperature in/ali višja vlažnost lahko podaljšajo čas 
sušenja. Omogočite dobro prezračevanje.

Intenzivno pigmetiranje:

5. Nanesite 1. sloj po zgoraj opisanih korakih 1 - 4.

6. Nanesite 2. sloj v tankem sloju, kot opisano v 1. točki.

7. Enakomerno vrtite lužilo v les z belim filcem.

8. Čas sušenja približno 12 ur, glej točko 4.

9. Po 4. in 8. koraku nanesite še zaključni sloj brezbarvnega Osmo Polyx 
Original olja in pustite, da se posuši. 

Opomba: Osmo oljno lužilo lahko nanesete tudi na manjšo površino s 
krpo brez kosmov.

Za belo pigmentirane lesene talne površine priporočamo, da kot vrhnji sloj 
uporabite Osmo Polyx olje Colour 3040 (belo).

PREDNOSTI

 > Atraktivni barvni toni, transparentni ali 
intenzivni

 > Nanos z lopatico, valjčkom ali krtačo
 > Enostavno nanašanje
 > Na osnovi naravnih olj

Opomba: Poraba je močno odvisna od karakterja lesa. Vse podane informacije se nanašajo na gladke in ravne površine.Ostale vrste površin, npr. žlebičene, rebričene,itd. lahko vodijo do odstopanj v 
porabi. Končni izgled je odvisen tudi od vrste lesa in njegovih naravnih karakteristik (npr. površine), zato vedno priporočamo testni nanos.

Barvna  
koda

Embalaž- 
na enota 

liter
Številka  
artikla

Pa-
kirano

 0,50 151  00  805 6

 1,00 151  00  807 4

 2,50 151  00  809 2

 0,50 151  00  813 6

 1,00 151  00  812 4

 2,50 151  00  814 2

 0,50 151  00  815 4

 1,00 151  00  817 4

 2,50 151  00  819 2

 0,50 151  00  825 4

 1,00 151  00  822 4

 2,50 151  00  824 2

 0,50 151  00  843 6

 1,00 151  00  842 4

 2,50 151  00  844 2

 0,50 151  00  848 6

 1,00 151  00  847 4

 2,50 151  00  849 2

 0,50 151  00  838 6

 1,00 151  00  837 4

 2,50 151  00  839 2

 0,50 151  00  828 6

 1,00 151  00  827 4

 2,50 151  00  829 2

 0,50 151  00  831 6

 1,00 151  00  832 4

 2,50 151  00  834 2

 0,50 151  00  803 6

 1,00 151  00  802 4

 2,50 151  00  804 2

 

3501  Belo

3512  Srebrno sivo

3514  Grafit

3516  Jatoba

3518  Svetlo sivo

3519  Natur

3541  Havana

3543  Konjak

3564  Tobak

3590  Črno
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ORODJA

BARVE IN ZAŠČITA ZA NOTRANJE POVRŠINE

 

1SLOJ

30 m2 / L

PRIPOROČENA UPORABA

Osmo Polyx olje Effect Srebrna / Zlata predstavlja opti-
malno dekorativno zaščito za temnejše drevesne vrste 
(Dimljen hrast, Oreh itd) ali zaščito temno pigmentiranih 
talnih površin npr. masivnih talnih oblog, slojnega parke-
ta, ladijskega poda ter pohištva.

ROČNA OBDELAVA

Površina gotova v 2 - 3 dneh, 2 - 3 sloji

(1.sloj Polyx olje Effect Srebrna / Zlata, 2.sloj Polyx olje Original)

1. Nanesite prvi sloj na surovo, brušeno površino, približno 30 ml/m2. 
Za svetle drevesne vrste: da bi dosegli želen učinek, najprej nanesite 
Osmo Wood Wax Črno kot barvni temelj, pustite sušiti 24 ur.

2. Napake pri nanosu lahko odpravite do 30 minut po prvem nanosu.

3. Čas sušenja približno 24 ur (normalni klimatski pogoji, 23 °C/50 % rel. 
vlažnost). Nižje temperature in/ali višja vlažnost lahko podaljšajo čas 
sušenja. Omogočite dobro prezračevanje.

4. V kolikor želite, lahko površino po sušenju in pred nanosom drugega 
sloja spolirate s finim brusnim papirjem (P400) ali Scotchpadom.

5. Nanesite drugi sloj, približno 35 ml/m2, brezbarvno Polyx olje Original .

6. Čas sušenja približno 8 - 10 ur; glej točko 3.

PREDNOSTI

 > Za temnejše drevesne vrste
 > Sovpada z modernim dizajnom
 > Vsebuje prave metalik delce
 > Odporno na slino in znoj, primerno za otroške igrače
 > Odporno na kavo, vino in gazirane pijače

ORODJA

POLYX OLJE EFFEKT

Barvna  
koda

Embalaž- 
na enota 

liter
Številka  
artikla

Pa-
kirano

 0,375 101  00  323 4

 0,75 103  00  071 4

 2,50 103  00  072 2

 0,375 101  00  324 4

 0,75 103  00  077 4

 2,50 103  00  078 2

 

3091  Srebrna

3092  Zlata

POLYX PASTA ZA VZDRŽEVANJE  
IN POPRAVILA

Barvna  
koda

Embalaž- 
na enota 

gram
Številka  
artikla

Pa-
kirano

  75 103  00  323 12

ROČNA OBDELAVA

Površina gotova v 1 dnevu

1. Prvi sloj nanesite na čisto površino.

2. Najbolje nanašati s krpo, ki ne pušča kosmov. Napake pri nanosu 
lahko popravite v roku 15 minut po prvem nanosu.

3. Čas sušenja približno 8 - 10 ur (normalni klimatski pogoji, 23 °C/50 % 
rel. vlažnost). Nižje temperature in/ali višja vlažnost lahko podaljšajo 
čas sušenja. Omogočite dobro prezračevanje.

4. V kolikor je potrebno, ponovite postopek nanašanja 2-3x (kot opisano 
zgoraj).

PRIPOROČENA UPORABA

Osmo Polyx pasta za vzdrževanje in popravila je ideal-
na za notranje lesene površine - na primer pohištvene 
površine in delovne pulte iz masivnega ali lepljenega 
lesa. Prav tako primerna za lesene talne obloge, OSB 
plošče ali pluto.

PREDNOSTI

 > Omogoča točkovno popravila
 > Izredno močna in odporna
 > Primerna za les in druge paroprepustne površine
 > Odporna na slino in znoj, primerna za otroške 

igrače
 > Odporna na kavo, vino in gazirane pijače

 

3080  Brezbarvno

NOVO 
0,375 L



5

ORODJA

SET ZA VZDRŽEVANJE  
STOPNIC

Izdelek
Številka  
artikla

Pa-
kirano

Set za vzdrževanje stopnic 129  00  066 1

PREDNOSTI

 > En komplet za vse priložnosti - popolna oprema za 
čiščenje in vzdrževanje.

SET VSEBUJE

 > Wash and Care čistilni koncentrat, 250 ml
 > Olje za vzdrževanje, brezbarvno, 200 ml
 > Easy Pad krpi, 2 kom
 > Polirna blazina
 > Rokavice, 1 par
 > Navodila za uporabo

Prosimo da upoštevate navodila za uporabo za vsak posamezen izdelek.

PRIPOROČENA UPORABA

Osmo Set za vzdrževanje stopnic je idealen za čiščenje 
in osveževanje kot tudi za vzdrževanje lesenih stopnic 
obdelanih z Osmo Polyx olji.

TOPOIL SET

Izdelek
Številka  
artikla

Pa-
kirano

TopOil set 129  00  054 1

PREDNOSTI

 > En set za vse priložnosti - popolna oprema za 
začetno čiščenje, vzdrževanje in osveževanje.

SET VSEBUJE

 > TopOil brezbarven, mat 500 ml
 > Spray čistilo 500 ml
 > Ročno držalo za pad
 > Filc za nanašanje olja
 > Polirna blazina
 > Navodila za uporabo

Prosimo upoštevajte navodila za delo za vsak posamezen izdelek.

ORODJAPRIPOROČENA UPORABA

Osmo TopOil set je primeren za zaščito pohištva in 
delovnih površin iz masivnega ali lepljenega lesa (npr. 
kuhinjski pulti, delovni pulti, police itd) v notranjih pro-
storih. Primerno tudi za pluto in OSB plošče.

Opomba: Poraba je močno odvisna od karakterja lesa. Vse podane informacije se nanašajo na gladke in ravne površine.Ostale vrste površin, npr. žlebičene, rebričene,itd. lahko vodijo do odstopanj v 
porabi. Končni izgled je odvisen tudi od vrste lesa in njegovih naravnih karakteristik (npr. površine), zato vedno priporočamo testni nanos.
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BARVE IN ZAŠČITA ZA ZUNANJE POVRŠINE

 

1SLOJ

10– 20 m2 / L

WOOD REVIVER  
POWER GEL

ORODJA

 

1SLOJ

16 m2 / L

CLEAR OLJE

Barvna  
koda

Embalaž- 
na enota 

liter
Številka  
artikla

Pa-
kirano

 0,75 116  00  001 4

 2,50 116  00  002 2

 25,00 116  00  003 1

PREDNOSTI

 > Za zunanjo uporabo
 > Vsestranska uporabnost
 > Močna vodoodbojnost, brez organskih biocidov
 > Enostaven nanos
 > Primerno za les in druge paropropustne površine
 > Odporno na slino in znoj, primerno za otroške 

igrače

ROČNA OBDELAVA

Površina gotova v 1 dnevu, 1 sloj (temeljni ali končni premaz)

1. Prvi sloj nanesite na surovo, žagano površino (približno 65 ml/m2).

2. Čas sušenja približno 10 - 12 ur (normalni klimatski pogoji 23 °C/50 % 
rel. vlažnost). Nižje temperature in/ali višja vlažnost lahko podaljšajo 
čas sušenja.Omogočite dobro prezračevanje.

3. Po temeljitem sušenju nanesite končni sloj Osmo Country Colour olja, 
One Coat HSPLUS olja ali Naravne oljne lazure.

Za rahlo svilnat izgled površine - nanesite en sloj Clear olja v tankem na-
nosu vzdolž lesnih vlaken na temeljito suho površino, ki je bila predhodno 
že obdelana z enim od pigmetiranih Osmo premazov za zunanje površine.

PRIPOROČENA UPORABA

Osmo Clear olje je vsestransko uporaben oljni pre-
maz, ki ponuja veliko možnosti uporabe na zunanjih 
lesenih površinah. Idealen je kot temeljni premaz za 
mehkejše lesne vrste, še posebej žagan les ali osivele 
in starane lesene površine. Uporaba premaza izenači 
vpojnost na celotni površini.

 

000  Brezbarvno,  
svilnato-mat

PREDNOSTI

 > Lesu povrne naravne karakteris-
tike, svežino in toplo barvo.

 > Izdelek je brez vonja in biološko 
razgradljiv.

ROČNA OBDELAVA

Površina gotova v 1 dnevu

1. S krtačo očistite grobo umazanijo.

2. Navlažite površino z vodo.

3. Nanesite približno 100 ml/m2 gela na posivelo površino.

4. Po reakcijskem času - 20 minut - zdrgnite površino s trdo krtačo ali 
ščetko in veliko vode. Površino lahko ponovno naoljite po približno 48 
urah (normalni klimatski pogoji 23 °C/50 % rel. vlažnost). Nižje tempe-
rature in/ali večja vlažnost lahko podaljšajo čas sušenja.

5. Zaščitite površino z enim od Osmo premazov za zunanje površine.

Opomba: Zaščitite kovino (npr. robove) in rastline pred direktnim stikom z 
gelom (npr. okrasne in vrtne rastline z zaščitno ponjavo).

PRIPOROČENA UPORABA

Osmo Wood Reviver Power Gel je 
izredno priporočljiv za lesene terase, 
lesene fasade, vrtno pohištvo in 
podobne površine.

NOVO 
5 L, 10 L

PONOVNO

Izdelek

Embalaž- 
na enota 

liter
Številka  
artikla

Pa-
kirano

Wood Reviver Gel  0,50 139  00  115 6

Wood Reviver Power Gel, 
vključno s krtačo za čiščenje 
teras

 2,50 139  00  129 1

Wood Reviver Gel
 5,00 139  00  128 1

 10,00 139  00  117 1
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Izdelek
Številka  
artikla

Pa-
kirano

Pad holder z nastavkom 140  00  238 6

Superpad, pravokoten, bel 
120x250 mm 140  00  265 10

Superpad, pravokoten, rdeč 
120x250 mm 140  00  266 10

Superpad, pravokoten, zelen 
120x250 mm 140  00  267 10

Flis za oljenje  
120x250 mm 140  00  272 15

BARVE IN ZAŠČITA ZA ZUNANJE POVRŠINE

ORODJA & PRIPOMOČKI

PAD HOLDER Z NASTAVKOM SET ZA OLJENJE

izdelek
Številka  
artikla

Pa-
kirano

Set za oljenje 140  00  273 4

KOMPLET VSEBUJE

 > 1 x ročno držalo za Pad 85 x 135 mm
 > 2 x flis za nanašanje olja 95 x 155 mm
 > Banjica z nazobčanim delom 22 x 20 cm
 > 3 vložki za banjico

NOVO

 

1SLOJ

ca. 5  m2 / L

PREDNOSTI

 > Površini povrne enakomerno 
čistočo

 > Idealen za odstranjevanje 
premazov na oljni osnovi na 
delno ostarelem lesu.

ROČNA OBDELAVA

Površina gotova v 1 dnevu

1. S krtačo očistite umazanijo.

2. Nanesite produkt na suho površino dovolj izdatno (približno 200 ml/m2).

3. Reakcijski čas: do 30 minut. Med reakcijskim časom ohranjajte vlažno 
površino (z razpršilcem).

4. Nato zdrgnite površino z veliko vode v smeri lesnih vlaken. Omo-
gočite sušenje vsaj 48 ur (normalni klimatski pogoji, 23 °C/50 % rel. 
vlažnost). Nižje temperature in/ali višja vlažnost lahko podaljšajo čas 
sušenja. 

5. Po sušenju preverite površino in po potrebi ponovite postopek.

6. V kolikor je površino potrebno ponovno naoljiti, je po sušenju in pred 
oljenjem potrebno površino nevtralizirati in očistiti sivine z Osmo Wood 
Reviver Power gelom.

PRIPOROČENA UPORABA

Osmo Gel za odstranjevanje barve 
odstranjuje ostarela terasna olja na 
lesenih terasnih deskah in lesenem 
vrtnem pohištvu. Idealen za odstran-
jevanje oljnih premazov na ostarelih 
terasnih deskah, s čimer se doseže 
površina, popolnoma brez olja. Opomba: Zaščitite vse predele v bližini obdelovane površine, npr. 

občutljive rastline, porozni substrati (rahlo pigmetirane prane plošče ipd), 
aluminijaste, cinkane ali lakirane površine. Pripravite vodo in krpo za mo-
rebitno sprotno spiranje površin, ki bi prišle v stik z gelom. Nosite zaščitne 
rokavice in očala.

Ostanki Gela za odstranjevanje barve lahko negativno vplivajo na sušne 
in lepilne lastnosti nadaljnih premazov. Zato je pred nadaljno obdelavo s 
premazi površino nujno temeljito očistiti.

GEL ZA ODSTRANJEVANJE

Izdelek

Embalaž- 
na enota 

liter
Številka  
artikla

Pa-
kirano

Gel za odstranjevanje  0,50 139  00  142 6

Gel za odstranjevanje, vključno 
s krtačo za čiščenje teras  2,50 139  00  143 1

Gel za odstranjevanje
 5,00 139  00  144 1

 10,00 139  00  145 1

Opomba: Poraba je močno odvisna od karakterja lesa. Vse podane informacije se nanašajo na gladke in ravne površine.Ostale vrste površin, npr. žlebičene, rebričene,itd. lahko vodijo do odstopanj v 
porabi. Končni izgled je odvisen tudi od vrste lesa in njegovih naravnih karakteristik (npr. površine), zato vedno priporočamo testni nanos.
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© 2018 SI 1.0 Osmo si pridržuje pravice do tehničnih in drugih sprememb. Informacije in fotografije v katalogu so podane brez garancije. Kljub skrbnemu pregledu vsebine kataloga ni mogoče izključiti 
možnosti tiskarskih napak. V interesu izboljšave naših produktov si pridržujemo pravico do sprememb.

Vaše Osmo prodajno mesto:

NAŠI PRODUKTI

>  FASADE 
Fasadni profili 
Skodle 
Skeletna gradnja

>  TALNE OBLOGE 
Masivne obloge 
Kreativne talne obloge

>  PREMAZI ZA LES 
Za zunanje in notranje površine 
Zaščita in nega za les

>  NOTRANJI LESENI ELEMENTI 
Masivni profili 
Skeletna gradnja 
Skobljan les

>  LEPLJENE PLOŠČE  
IN PANELE 
Masivne lesene panele 
Delovne površine 
Pohištvena vrata

>  ORNAMENTI 
Večnamenski funkcionalni in 
okrasni ornamenti za domačo 
in profesionalno rabo

>  TERASE 
Les in BPC 
Terasne plošče

>  ZAŠČITNE PREGRADE 
Les in BPC 
Ograje

Zastopnik za  
Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG:

Pro Globe, d.o.o.
Plemljeva ulica 2,  

SI-1210 Ljubljana-Šentvid
Telefon: +386 (0) 64 186 059,  

E-mail: info@osmo.si,  
www.osmo.si

Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG
 
Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf  

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf 

Telephone +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200 

www.osmo.de 
info@osmo.de 


