


Manuální zpracování 
OSMO UV Ochranného oleje bezbarvého 
Zušlechtění dřeva do vnějších prostor
 - polomatný - bezbarvý

Popis výrobku:
Osmo UV ochranný olej bezbarvý Extra 
je polomatný bezbarvý nátěr na dřevo 
na bázi přírodních olejů k  použití do 
vnějších prostor. Tím že má otevřené 
póry, může dřevo dýchat a  snižuje 
bobtnání a smršťování. Odpuzuje vodu. 
Neodprýskává, nepraská a  neodlupuje 
se. Jako konečný nátěr na již barevně 
upravené dřevo Osmo UV ochranný 
olej bezbarvý Extra výrazně prodlužuje 
interval renovace. Jako samostatný 
nátěr po 2 nánosech zamezuje procesu 
šednutí na svislém povrchu s ochranným 
UV faktorem 12 v porovnání se dřevem 
bez úpravy. Nátěr obsahuje biocidní 
účinné látky na ochranu nátěru proti 
napadení plísní, řasou a  houbou. Bez 
obrušování jednoduše přetřít. Snadno se 
roztírá bez znatelných okrajů u nánosu. 
Během natírání nezasýchá.
 
Oblasti použití:
Na všechny svislé dřevěné plochy 
ve vnějších prostorách: dveře, okna 
a  okenice, přístřešky pro auta, dřevěné 
fasády, balkóny, ploty, pergoly, zahradní 
nábytek a  zahradní domky. Také 
vhodné pro bambusové tyče (např. 
u  pohledových zábran a  zahradního 
nábytku).
 

Barevné odstíny: č. 420, bezbarvý
 
Velikosti balení: 3 l za cenu 2,5 l
 
Vydatnost: 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 18 m². 
 
Obsažené látky:
Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sójový olej, 
olej z  bodláku a  lněný olej), sikativa (sušidla) a  aditiva. Těkavé 
složky: benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; nízkovroucí 
hydrogenovaný benzín dearomatizovaný - (neobsahuje benzen). Tento 
výrobek splňuje dle směrnice EU (2004/42/EC) přípustný obsah VOC 
max. 400 g/l (kat. A/e (2010). Detailní kompletní deklarace na vyžádání.
 
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 suchý, čistý a  nesmí být vystaven mrazu 
(max. 20% vlhkost dřeva). Osmo UV ochranný olej bezbarvý Extra 
je hotový přímo k natírání, neředit. Důkladně promíchat. Staré nátěry 
s  otevřenými póry důkladně očistěte. Staré lakové nátěry a  barvy 
odstraňte. Hladké povrchy neobrušujte jemnějším brusným papírem 
než P 120. Doporučujeme první nátěr zabarveným olejem jako např. 
Jednorázová lazura, Ochranná olejová lazura nebo Selská barva. 
Pokud bude požadována dodatečná preventivní ochrana proti plísni, 
modrání a napadení hmyzem, dřevo předem natřete Osmo Impregnací 
dřeva WR* – pokud možno ze všech stran.

Zpracování:
Naneste pevným štětcem (Osmo Plochý štětec) nebo Osmo Válečkem 
z mikrovláken tence na čistou a suchou plochu ve směru vláken dřeva 
a  rovnoměrně rozetřete. Potom proveďte druhý nátěr. K  přetření již 
barevně upraveného povrchu nebo při renovaci stačí zpravidla 1 nátěr 
na plochu očištěnou od nečistot. Výsledný nátěr závisí na stavu 
podkladu a na druhu dřeviny, proto je zásadně třeba provést zkušební 
nátěr.
 
Čištění pracovního nářadí:
Osmo Čističem štětců (neobsahuje benzen).
 
Doba schnutí:
Cca 12 hodin (při normálním klimatu, 23°C/50% rel.vlhkost vzduchu). 
Při nízkých teplotách a/nebo vysoké vlhkosti vzduchu se prodlužuje 
doba schnutí.
 
Pokyny:
Renovace v závislosti na návětrné straně po cca 3-4 letech očistěte 
a 1x znovu natřete Osmo UV ochranným olejem bezbarvým Extra.
U  ploch vystavených silnému působení povětrnostních vlivů a  také 
u  vodorovných ploch, ze kterých nemůže stékat voda, jako např. 
terasy, hlavy sloupů, okenní parapety, sedací plochy nábytku, se 
musí zásadně počítat s kratšími intervaly renovace. UV ochranný olej 
bezbarvý Extra je nevhodný jako samostatný nátěr na terasy. Pokud již 
došlo k zešednutí, je třeba plochu odšedit Osmo Odšeďovačem dřeva 
a znovu 2x natřít Osmo UV ochranným olejem bezbarvým Extra. Aby 
se dosáhlo UV ochranného faktoru 12, je třeba nanést 2 nátěry UV 
ochranného oleje.
Při pouze 1 nátěru na dřevo bez předchozí povrchové úpravy se 
výrazně zkracuje trvanlivost. Bezbarvý UV ochranný olej vykazuje 
na základě vysokého obsahu oleje jako konečný nátěr na bílých 
podkladech mírné zežloutnutí. Proto doporučujeme jako konečný 
nátěr na již bíle upravené plochy Osmo Ochrannou lazuru 900 bílou. 
Oleje zesilují přírodní barevný odstín dřeva (trvale mokrý efekt).
 
Aplikace pomocí: 

 
Doplňující sortiment, který se může dobře hodit :
 
Impregnace dřeva WR bezbarvá č. 4001 
Preventivní ochrana dřeva do vnějších 
prostor proti hnilobě, modrání dřeva 
a hmyzu napadajícímu dřevo 
 
Vosk na řezné hrany bezbarvý č. 5735
Speciální přípravek pro ochranu řezných 
hran proti nasávání vlhkosti a tvorbě trhlin.
Vhodný pro fasádní dřevěné profily , 
terasové dílce a jiné prvky s řeznými 
hranami z tvrdých a měkkých dřevin
 
Odšeďovač dřeva č. 6609
Odstraňovač šedi ze dřeva – účinný gel 
Působí do hloubky, nestéká a neodkapává

OLEJ-V ÝHODY

> Snadná aplikace

> Vytváří perlový efekt vody

> Neodlupuje se a

neodprýskává

+ 20% ZDARMA + 20% ZDARMA+ 20% ZDARMA + 20% ZDARMA

UV ochranný 
olej bezbarvý
Bezbarvý UV ochranný olej pro 
použití v exteriéru
Na bázi přírodních olejů/vosků – mikroporézní
2 v 1 – základový i svrchní nátěr v jednom
Povrch chráněný proti houbám, plísním  
a řasám
Vysoká vydatnost
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Popis výrobku: Osmo UV ochranný olej bezbarvý Extra je polomatný bezbarvý  
nátěr na dřevo na bázi přírodních olejů k použití do vnějších prostor. Tím že má  
otevřené póry, může dřevo dýchat a snižuje bobtnání a smršťování. Odpuzuje vodu. 
Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se. Jako konečný nátěr na již barevně upra-
vené dřevo Osmo UV ochranný olej bezbarvý Extra výrazně prodlužuje interval reno-
vace. Jako samostatný nátěr po 2 aplikacích zamezuje procesu šednutí na svislém 
povrchu s ochranným UV faktorem 12 v porovnání se dřevem bez úpravy. Nátěr  
obsahuje biocidní účinné látky na ochranu nátěru proti napadení plísní, řasou a  
houbou. Bez obrušování jednoduše přetřít. Snadno se roztírá bez znatelných okrajů  
u nánosu. Během natírání nezasýchá.
Oblasti použití: Osmo UV Ochranný olej Extra je vhodný na všechny svislé 
dřevěné plochy ve vnějších prostorách: dveře, okna a okenice (rozměrově 
přesné stavební díly); přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, ploty,  
pergoly, zahradní nábytek a zahradní domky (rozměrově nepřesné stavební 
díly). Také vhodné pro bambusové tyče (např. u pohledových zábran a zahrad-
ního nábytku). 
Obsažené látky: Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sójový, 
bodlákový a lněný olej), sikativ (sušidel), aditiv a dalších přídavných látek. Biocidní 
účinná látka :Propiconazol. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). 
Výrobek splňuje požadavky na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých orga- 
nických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění 
(příloha č. 7, část II): kategorie produktu A/e, max. 400 g/l. Podrobnější informace 
jsou k dispozici na vyžádání. 
Životnost: Doba životnosti je 5 let a více, je-li výrobek v těsně uzavřené nádobě 
na suchém místě. Pokud výrobek vlivem nízkých teplot zhoustne, je třeba ho pro  
znovunabytí původní konzistence ponechat při pokojové teplotě po dobu 24 – 36  
hodin před vlastní aplikací.
Příprava: Povrch dřeva musí být suchý a čistý, nesmí na něm být námraza (maximální 
vlhkost dřeva 20 %). 
Osmo UV Ochranný olej Extra je přímo připravený k použití, prosím neřeďte. Před 
použitím důkladně promíchejte.
Při renovacích starých nátěrů mikroporézními lazurami očistěte důkladně povrch. 
Již zešedlé dřevo nebo dřevo zvětralé působením povětrnostních vlivů odšeďte  
rovnoměrně výrobkem Osmo Odšeďovač dřeva. Staré vrstvy barev a laků musí být 
celoplošně odstraněny.Při broušení používejte generelně ochrannou masku proti 
prachu. Dřevěné povrchy nebruste jemnějším brusným papírem než se zrnitostí 120. 
Výsledný nátěr závisí na stavu podkladu a zejména pak na druhu dřeva s  
ohledem na jeho obsažené látky a vlastnosti. Proto je zásadně třeba provést 
zkušební nátěr.
Dřevo se zvláště vysokým obsahem látek obsažených ve dřevu a zejména potom  
dřevo s vysokou hustotou před první úpravou po zabudování nechte cca 6 týdnů 
zvětrat. Díky tomu dřevo ztratí vysoký obsah svých vlastních obsažených látek a dřevo 
bude připraveno k optimálnímu přijmutí olejového nátěru. 
Jako první nátěr doporučujeme použít olejový nátěr s obsahem pigmentu např. Osmo 
Jednorázová lazura, Ochranná olejová lazura nebo Selská barva.
Je-li požadována navíc další ochrana ,zejména u jehličnatých dřevin jako např. smrk a 
borovice, proti hnilobě, modrání a napadení hmyzem dřeva v exteriéru (pokud možno 
ze všech stran), použijte Osmo Impregnací dřeva WR*.
*  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na

obalu a připojené informace o přípravku. 

Zpracování: 
Osmo štětcem z přírodních štětin nebo Osmo válečkem z mikrovlákna naneste  
v tenké vrstvě ve směru vláken dřeva na suché čisté dřevo a nátěr pečlivě rozetřete. 
Nechte schnout cca. 12 hodin za dobrého větrání.,
Potom naneste stejným způsobem i druhý nátěr.
Při renovaci povrchu obvykle stačí jeden nátěr Osmo UV Ochranným olejem Extra, 
aplikovaný na očištěný povrch. 

Čištění pracovního nářadí: Pracovní nářadí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců 
(bez obsahu benzenu). 
Doba schnutí: Přibližně 12 hodin (za normálních klimatických podmínek, tj. 23 °C a 
50 % relativní vzdušné vlhkosti. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se 
doba schnutí prodlužuje.
Poznámka: Oleje zesilují přírodní barevný odstín dřeva (trvale mokrý efekt).
K renovaci intaktní nátěry v závislosti na návětrné straně po cca 3 - 4 letech očistěte  
a 1x znovu natřete Osmo UV ochranným olejem bezbarvým Extra. 
U ploch vystavených silnému působení povětrnostních vlivů a také u vodorovných 
ploch, ze kterých nemůže stékat voda, jako např. terasy, hlavy sloupů, okenní para- 
pety, sedací plochy nábytku, se musí zásadně počítat s kratšími intervaly renovace. 
Pro vodorovné truhlářské konstrukce je vyžadován minimálně 15° sklon. Ostré úhly 
musí být zaobleny (radius oblouku > 2 mm).
V případě, že již došlo k zešednutí dřeva, odšeďte povrch výrobkem Osmo  
Odšeďovač dřeva a poté dvakrát aplikujte nátěr výrobkem Osmo UV Ochranným  
olejem Extra. K dosažení UV ochranného faktoru 12 je třeba nanést dva nátěry,  
v případě nanesení pouze jednoho nátěru se životnost nátěru výrazně zkracuje. 
Bezbarvý UV ochranný olej vykazuje na základě vysokého obsahu oleje jako konečný 
nátěr na bílých podkladech mírné zežloutnutí. Proto doporučujeme jako konečný 
nátěr na již bíle upravené plochy výrobek Osmo Ochranná olejová lazura 900 bílá. 
Osmo UV Ochranný olej Extra jako finální nátěr obsahuje látky k preventivní ochraně 
nátěru (biocidy) proti napadení plísněmi, řasami a dřevokaznými houbami. Je proto  
určen výhradně pro použití v exteriéru. Použité biocidní látky se starají o ochranu  
nátěru proti napadení řasou a houbami a minimalizují tak napadení před těmito  
vlivy. Vhodné jsou 2 nátěry. Stálá a trvalá ochrana před napadením však nemůže být 
garantována.
Bezpečnostní pokyny: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Je-li nutná  
lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku  
nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolněni do životniho prostředi.  
Obsahuje propikonazol. Může vyvolat alergickou reakci. Pozor: Výrobkem nasáklý 
hadr okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené  
kovové nádobě. Zaschlý nátěr vyhovuje požadavkům normy DIN 4102, třída B2 
(normálně hořlavý). 
Odstranění obalu: Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s 
požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy - odevzdejte 
ve sběrnách nebezpečných odpadů nebo odstraňujte prostřednictvím oprávněných 
osob (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsa- 
hující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky). Recyklujte pouze pečlivě 
vyprázdněné obaly.

První příjemce: AU-MEX spol.s.r.o., Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 198 00 
Tel. 00420 283 933 452, Fax. 00420 283 933 472, www.au-mex.cz, info@au-mex.cz 
Výrobce: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG, Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf 
Tel. +49 (0)2581/9 22-100, Fax +49 (0)2581/922-200, www.osmo.de, info@osmo.de 
Made in Germany 

NEJLEPŠÍ

CENA ZA M2

LZE PŘETŘÍT

BEZ OBRUŠOVÁNÍ

420 bezbarvý
polomatný

Vydatnost  
cca 54 m2  
při jednom 
nátěru

Na bázi  
obnovitelných 
zdrojů

Přetíratelný  
za cca 12 hodin

Mikroporézní  
a prodyšný 
povrch

Pro rozměrově 
stálé i nestálé 
exteriérové 
dřevěné prvky

Penetrace  
a lazura  
v jednom

Finální  
ochrana proti 
plísním, řasám  
a houbám

Extra
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