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FAREBNÝ OLEJ PRE PROFESIONÁLOV

Osmo Farebný olej je vysoko kvalitný farebný pigmento-
vý základ bez obsahu rozpúšťadiel pre profesionálnych 
pokladačov podláh, vhodný na všetky drevené podlahy 
z tuzemského dreva (dosky z masívneho dreva, sedliacke 
dosky a palubové podlahy) podľa DIN 18356. Bezfarebná 
konečná úprava sa vykoná s Osmo Tvrdým voskovým 
olejom Pure 5125. Hotový povrch sa vyznačuje vysokou 
tvrdosťou povrchu a odolnosťou proti ošliapaniu. Odpu-
dzuje vodu a je nenáchylný k zašpineniu. Škvrny možno 
odstrániť ľahko a bez stôp. Dodatočnú opravu jednotli-
vých silne zaťažovaných a poškodených miest bez viditeľ-
ných okrajov možno vykonať len jednoduchým očistením 
a pretretím. Žiadne celoplošné obrusovanie a prepracova-
nie celej plochy. Drevo môže dýchať, vlhkosť môže unikať. 
Napučiavanie a zmršťovanie dreva je obmedzené.

Je vyrobený na báze prírodných rastlinných olejov, 
nepraská, neolupuje sa. Odpudzuje vodu, je nenáchylný 
k zašpineniu, odolný proti ošľapávaniu. Osmo Farebný olej 
je odolný voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaju, 
ovocnej šťave, mlieku a vode; podľa DIN 68861-1A.

Suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny pod-
ľa DIN 53 160. Náter je vhodný pre detské hračky EN 71.3.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Oblasti pOužitia

Ideálny na všetky drevené podlahy, ako aj na povrchy ná-
bytku. Pre tvrdé drevo ako wenge, meranti, mebau, jatoba 
a pod. odporúčame úpravu s Osmo Čistý vosk 1101.

Obsiahnuté látky

Na báze prírodných rastlinných olejov a voskov (slnečni-
cový olej, sójový olej, bodliakový olej, karnaubský vosk, 
kandelilový vosk), parafínov, oxidu železitého, organic-
kých pigmentov, oxidu titaničitého (biely pigment), sikatív 
(sušiace činidlá), a vodoodpudivých prísad. Bez obsahu 
rozpúšťadiel a vody (podiel pevných častíc je cca 99 % 
podľa DIN EN ISO 3251).

Farebné Odtiene

5411 biely
5412 strieborný
5413 biely intenzívny
5414 grafit
5415 dymový
5416 jatoba

5417 čierny intenzívny
5436 karamel
5437 piesok
5441 havana
5443 koňak
5464 tabak
5468 antika

Fyzikálne vlastnOsti

Špecifická hmotnosť: 1 – 1,2 g/cm3

Viskozita: 120 – 190 s DIN EN ISO 2431/4 mm
Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu
Bod vzplanutia: > 100 °C
Balenie: 1 l
Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 50 – 60 m2, v jednej 
vrstve v závislosti na stave dreva.
Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt 
– neuplatňuje sa
Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný 
v suchu a dobre uzavretý. Pokiaľ zhustne mrazom, skla-
dujte ho 24 – 36 hod. pred použitím pri izbovej teplote.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PríPrava POvrchu

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť vystavený 
mrazu (max. vlhkosť dreva 18 %). Osmo Farebný olej je 
pripravený ihneď k použitiu, nerieďte. Dobre premiešajte. 

Staré nátery s otvorenými pórmi dôkladne očistite. Staré 
lakové nátery a farby je nutné odstrániť. Malé trhliny, 
väčšie špáry alebo otvory v dreve vyplniť tmelom. Po-
vrch dreva dôkladne obrúste, začnite hrubým brusným 
papierom – konečné brúsenie pre podlahu P120 – P150, 
nábytok P180 – P240. Pri brúsení používajte masku proti 
prachu. Pred aplikáciou oleja odstráňte z povrchu zameta-
ním a vysávaním prach z brúsenia.

Pripravený povrch je ovplyvnený viacerými faktormi, vrá-
tane stavu dreva. Z tohto dôvodu odporúčame skúšobnú 
aplikáciu.

sPôsOby aPlikácie

Osmo Farebný olej je pripravený ihneď na použitie. Ne-
rieďte. Pred použitím dobre premiešajte. Pred premieša-
ním odstráňte viečko a dôkladne premiešajte. K aplikácii 
viečko opäť pevne pritlačte na nádobu a povytiahnutým 
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uzáverom aplikujte priamo na povrch. Tekutý materiál 
naneste veľmi tenko stierkou. Na to sa ideálne hodí Osmo 
Profi-stierka. Následne egalizujte strojom s jedným alebo 
viacerými kotúčmi s bielym padom alebo kefami. Preby-
točné množstvo materiálu je potrebné odstrániť. Pri štruk-
túrovanom dreve alebo dreve so skosenými hranami, 
odstráňte prebytky štetcom alebo kefou a na egalizovanie 
povrchu používajte výhradne kefu. 

Ak jednokotúčový stroj zanecháva šmuhy na základe príliš 
veľkého množstva materiálu, odporúčame obrátiť pad 
alebo ho vymeniť. Kefy je možné očistiť na starom koberci. 

Cez noc nechajte schnúť minimálne 8 – 10 hodín. Zabez-
pečte dobré vetranie. Ako bezfarebnú konečnú úpravu je 
možné naniesť 2 vrstvy Osmo Tvrdého voskového oleja 
Pure 5125.

Pre tmavé typy dreva a pre tvrdé drevo s vysokým podie-
lom obsiahnutých látok (ako sú wenge, mahagón, merbau 
a pod.) použite Osmo Čistý vosk 1101.

Čistenie pracovného náradia

Osmo Čističom štetcov 8000 (bez aromatických zlúčenín).

doba schnutia

Cca 8 – 10 hod., proti prachu za 6 hod. (pri normálnych 
klimatických podmienkach, 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti 
vzduchu). Pri schnutí je potrebné zabezpečiť dostatočné 
vetranie.

upozornenie

Povrchy s úpravou Osmo Farebný olej sú ľahko udržiava-
teľné. Hrubé nečistoty odstrániť zmetákom alebo vysá-
vačom. K čisteniu za vlhka pridajte do vody koncentrát 
Osmo Wisch-Fix a plochu zotrite mopom (nie na mokro!). 

Na oživenie a intenzívne čistenie v prípade potreby po-
užite Osmo Voskovú údržbu a čistiaci prostriedok. Vyšší 
stupeň lesku dosiahnete, ak sa po dôkladnom uschnutí 
na očistené plochy tenko naneste Osmo Voskovú údržbu 
a čistiaci prostriedok a následne vyleštite.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
A LIKVIDÁCIA

bezpeČnostné opatrenia

Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s po-
kožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, 
majte k dispozícií obal alebo etiketu výrobku. Používajte 
len v dobre vetranom priestore.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú 
týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzdu-
chotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). 
Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám trie-
dy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je 
k dispozícií na vyžiadanie.

Likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym 
nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu 
len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú 
uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. 
Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia 
alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny: 
Po – Pi: 8:00 – 16:30 
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)
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