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Informace o výrobku: 

Výsledek nátěru je mimo jiné závislý 
na textuře dřeva, z toho důvodu je 
nezbytné provést nejprve zkušební 
nátěr.  Je-li požadována navíc ochrana 
dřeva proti hnilobně, modrání a 
napadení hmyzem, je možno dřevo 
ošetřit – pokud možno ze všech stran - 
přípravkem Osmo Impregnace dřeva 
WR. 

 

Zpracování:  

Jako podkladový nátěr: S použitím 
Osmo válečku z mikrovlákna či 
pevného Osmo štětce naneste tenkou 
vrstvu ve směru vláken dřeva a pečlivě 
rozetřete. 

Při dobrém větrání nechte schnout 10 -
12 hodin. Poté natřete Osmo Selskou 
barvou nebo jiným nátěrem. 

Jako lehce lesklý finální nátěr: S 
použitím Osmo válečku z mikrovláken 
či Osmo plochého štětce nanášejte ve 

velmi tenké vrstvě na povrch dřeva a 
důkladně rozetřete ve směru vláken, 
který byl již ošetřen pigmentovaným 
Osmo nátěrem pro venkovní použití. 

Důležité: Podkladový nátěr musí být 
suchý! Během renovace postačí 
zpravidla jeden nátěr na vyčištěnou 
plochu 

 

Čištění pracovního nářadí:  

Pracovní nářadí vyčistěte pomocí 
Osmo Čističe štětců (bez obsahu 
aromátů). 

 

Doba schnutí: 

Cca 12 hodin (za běžných klimatických 
podmínek: 23 °C/50 % relativní 
vzdušná vlhkost). Při nízkých teplotách 
a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se 
prodlužuje dobu schnutí. Při schnutí 
zajistěte dostatečné větrání.  

 



 

 

Vydatnost: 

1 l výrobku vystačí přibližně na 16 m2 
při jednom nátěru. Vydatnost nátěru 
závisí ve velké míře na vlastnostech 
daného dřeva. Veškeré uváděné údaje 
se vztahují k hladkým a ohoblovaným / 
obroušeným dřevěným povrchům, v 
případě jiného typu povrchu se mohou 
spotřeby odlišovat. 

 

Upozornění: 

Osmo Olejová lazura bezbarvá 
nechrání před UV-zářením (způsobuje 
šednutí). Není určena jako samostatný 
nátěr na zvětralých plochách (zejména 
dřevěné terasy). Vroubkovaná nebo 
hrubě řezaná dřeva spotřebují z 
důvodu hrubé struktury povrchu více 
nátěrové hmity. 

U silně zvětralých ploch, jako jsou 
například štítové desky, okapávací 
lišty, hlavice sloupků nebo parapety se 
musí zpravidla počítat s kratšími 
intervaly na renovaci. Vodorovně 
montovaná dřeva musí být nakloněna 
minimálně o 15 stupňů. Ostré hrany 
musí být zaobleny s poloměrem > 2 
mm. Pokud již došlo k zašednutí dřeva, 
ošetřete plochu Osmo Odšeďovačem a 
znovu natřete.  

Osmo Olejová lazura bezbarvá 
vykazuje z důvodu vysokého obsahu 
olejů na bílých podkladech slabé 
zažloutnutí, z toho důvodu 
doporučujeme jako povrchový finální 
nátěr Osmo Ošetřující olejovou lazuru 
v barvě 900 bílá. Oleje zdůrazňují 
přirozené barevné tóny dřeva (trvale 
mokrý efekt). 

 

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte 
mimo dosah dětí. Zamezte styku s 
kůží, očima či oblečením. Je-li nutná 
lékařská pomoc, mějte po ruce obal 
nebo štítek výrobku. Používejte pouze 
v dobře větraných prostorách.  

Pozor: Výrobkem nasáklé hadry 
okamžitě po použití vyperte nebo 
uchovávejte ve vzduchotěsně 
uzavřené nádobě (nebezpečí 
samovznícení). Uschlý nátěr splňuje 
podmínky normy DIN 4102 třídy B2. 

Bezpečnostní list je k dispozici na 
vyžádání. 

 

Odstraňování: 

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 
(doporučený kód dle Katalogu odpadů: 
08 01 11 Odpadní barvy a laky 
obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky). 
Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné 
obaly. 

 

Odstíny: 

000 bezbarvá 

 

Balení:  

0,75 l; 2,5 l; 25 l 

 

Výše uvedené informace jsou 
poskytnuty v dobré víře a podle našich 
nejlepších znalostí, nepředstavují ale 
jakoukoliv záruku. 



 

 

 

Technický list sestavil na základě 
podkladů od výrobce OSMO HOLZ 
und COLOR GmbH importér pro ČR a 
SR :   

Fa. AU-MEX spol. s.r.o.  Poděbradská  
574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, 
www.au-mex.cz                                                                                                                                                    
únor 2018 


