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OLEJOVÁ LAZÚRA č. 000

Osmo Olejová lazúra bezfarebná je ľahko lesklý náter na 
drevo na báze prírodných olejov pre použitie v exteriéri. 
Umožňuje drevu dýchať, zabraňuje napúčaniu a vysycha-
niu. Odpudzuje vodu, nepraská, neolupuje sa a netvorí 
šupinky. Preniká hlboko do dreva, vyhladzuje jeho povrch 
už po prvom použití. Jednoducho sa aplikuje, v priebehu 
aplikácie nezasychá. Uschnutý náter je neškodný pre 
zdravie ľudí, zvieratá a pre rastliny.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Oblasti použitia
Vo vonkajšom prostredí, na všetky drevené plochy 
v exteriéri. Je ideálny ako podkladový náter pre mäkké 
drevá alebo pre hrubo rezané drevo, taktiež pre suché 
a zvetrané drevo. Dobre kompenzuje odlišnú savosť 
dreva.

Osmo Olejová lazúra bezfarebná je vhodná aj ako slabo 
lesklý finálny náter na Osmo Jednorazovú lazúru alebo 
Osmo Vidiecku farbu. Je vhodný pre dvere, okná a okeni-
ce, prístrešky pre autá, drevené fasády, balkóny, 

Obsiahnuté látky

Na báze prírodných rastlinných olejov (slnečnicový olej, 
sójový olej), sikatív (sušiace činidlá), a vode odpudivých 
prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu 
benzénu).

Farebné Odtiene

000 bezfarebný

Fyzikálne vlastnOsti

Špecifická hmotnosť: 0,88 – 0,92 g/cm3

Viskozita: 20 – 30 s DIN 53211/4 mm
Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu
Bod vzplanutia: ≥ 65 °C
Balenie: 0,75; 2,5 l; 25 l
Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 16 m2, v závislosti na 
stave dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený 
povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.
Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt 
(Kat.A/e) 400 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 
400 g/l.
Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný 
v suchu a dobre uzavretý. Pokiaľ zhustne mrazom, 
skladujte ho 24 – 36 hod. pred použitím pri izbovej 
teplote.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PríPrava POvrchu

Povrch dreva musí byť čistý a suchý (max. vlhkosť dreva 
20 %). Staré farebné a lakované nátery je potrebné 
odstrániť. Vyčistiť. Pri brúsení používajte ochrannú masku.

Pri renovácií dôkladne očistite staré povrchy dreva. Malé 
trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplniť tmelom. 
Povrch dreva dôkladne obrúste, nepoužívajte brusivo 
jemnejšie než P120. Pri brúsení používajte masku proti 
prachu. Pred aplikáciou oleja odstráňte z povrchu zameta-
ním a vysávaním prach z brúsenia.

Zašednuté a zvetrané drevo by ste mali očistiť Osmo 
Odšeďovačom dreva.

Osmo Olejová lazúra bezfarebná je pripravená priamo na 
použitie. Prosím nerieďte. Pred použitím dobre premiešaj-
te. Ak je to možné, prvý náter naneste zo všetkých strán, 
ešte pred zmontovaním.

Ak sa požaduje dodatočná ochrana proti modraniu, 
hnilobe a hmyzu, je potrebné predbežne ošetriť drevo 
Osmo WR základným náterom.

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

sPôsOby aPlikácie

Ako podklAdový náter

Použite Osmo valček z mikrovlákna alebo pevný Osmo 
štetec a naneste tenkú vrstvu v smere vlákien dreva 
a opatrne rozotrite. Pri dobrom vetraní nechajte sušiť 
10 – 12 hodín. Potom natrite Osmo Vidieckou farbou alebo 
iným náterom.

Ako ľahko lesklý finálny náter

Použite Osmo valček z mikrovlákna alebo Osmo plochý 
štetec. Nanášajte vo veľmi tenkej vrstve (na drevo už 
ošetrené Osmo náterom) a dôkladne rozotrite v smere 
vlákien dreva. Dôležité: pod kladový náter musí byť suchý! 
Počas rekonštrukcie stačí jeden náter na vyčistenú plochu.

Čistenie PracOvnéhO náradia

Osmo Čističom štetcov č. 8000 (bez aromatických zlúče-
nín).



Strana 2 z 2 – olejová lazúra č. 000

TECHNICKÝ LIST | EXTERIÉR

RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
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www.renojava.sk
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Po – Pi: 8:00 – 16:30 
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Odborné informácie

Tel.: <<telefon>>
<<email>>

www.osmocolor.sk aktualizované mája 2021

dOba schnutia

Cca 12 hodín (pri normálnych klimatických podmienkach, 
23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych 
teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje 
doba schnutia. Zabezpečte dostatočné vetranie. 

uPOzOrnenie

Údržba je veľmi jednoduchá. Pri údržbovom nátere 
naneste produkt na báze oleja na povrch očistený od 
nečistôt. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
A LIKVIDÁCIA

bezpeČnostné OPatrenia

Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokož-
kou, 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 
triedy 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.


