Manuální zpracování

OSMO UV Ochranného oleje bezbarvého
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výrazně zkracuje trvanlivost. Bezbarvý UV ochranný olej vykazuje
První příjemce: AU-MEX spol.s.r.o., Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 198 00
při jednom
Tel. 00420 283 933 452, Fax. 00420 283 933 472, www.au-mex.cz, info@au-mex.cz
nátěru
na základě vysokého obsahu oleje jako konečný nátěr na bílých
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
podkladech mírné zežloutnutí. Proto doporučujeme jako konečný
Made in Germany
nátěr na již bíle upravené plochy Osmo Ochrannou lazuru 900 bílou.
Oleje zesilují přírodní barevný odstín dřeva (trvale mokrý efekt).
Barevné odstíny: č. 420, bezbarvý
27.11.15 12:00
Aplikace pomocí:
Velikosti balení: 3 l za cenu 2,5 l
2

3,0 l

11/15 CZ

UV-Öl Extra

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 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.

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.

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

