
 

 

Základová barva 
Ideální jako základový nátěr pro dřevo před vlastní montáží 

 

        

        

  

 

12 m2/1 l      
 1 nátěr      

7000   
     

Bílá   
 

 

   
krycí   

     

  
 

     

 
  

     
   

     

Popis produktu:  

Osmo Základová barva je ideální jako 
první nátěr před montáží, tedy přímo v 
dílně. Osmo Základová barva je 
optimalizována pro profesionální 
použití a zvláště rychlé zpracování. Je 
u ní silně potlačeno odkapávání a 
velmi rychle schne.  Pro dosažení 
dlouhodobé ochrany je jako následující 
vrchní nátěr doporučen nátěr bílou 
nebo světlou Osmo Selskou barvou 
nebo Osmo Zahradní a fasádní 
barvou. 

 

Doporučené použití:  

Osmo Základová barva je vhodná pro 
ochranu jakýchkoli dřevěných výrobků 
umístěných v exteriéru, u nichž je 
požadováno provedení prvního nátěru 
již před montáží. Je ideální pro 
ochranu dřevěných fasád, trámů, 
stříšek, štítů, balkonů, plotů, pergol, 
zahradních domků, přístřešků pro auta 
a dalších dřevěných konstrukcí.  

 

 

Složení:  

Na bázi polymerní disperze, oxidu 
titaničitého (bílý pigment), plniv, aditiv 
a konzervačních činidel (MIT/BIT). Je 
ředitelný vodou. Výrobek splňuje 
požadavky na maximální přípustné 
hodnoty obsahu těkavých organických 
látek pro barvy a laky dle vyhlášky 
MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění 
(příloha č. 7, část II, kategorie produktu 
A/d – vnitřní/venkovní nátěrové hmoty 
na dřevo, kov nebo plasty pro vybavení 
a obklady budov, limitní hodnoty 
obsahu těkavých organických látek pro 
výrobky spadající do této kategorie = 
130 mg/l VOC). Maximální obsah VOC 
v tomto výrobku je 90 g/l VOC.  
Podrobné informace o složení jsou k 
dispozici na vyžádání 

 

Fyzikální vlastnosti:  

Viskozita: tixotropní 

Zápach: slabý/mírný, po uschnutí bez 
zápachu 

Bod vzplanutí:  neuvedeno 



 

 

pH: 8,0 - 9,0 

 

Skladovatelnost:  

2 roky a více, je-li výrobek uchováván 
v těsně uzavřených originálních 
obalech. Chraňte před mrazem a 
teplotami nad 30 °C.  

 

Příprava povrchu:  

Povrch dřeva musí být čistý, suchý a 
nesmí být pokryt námrazou (minimální 
teplota pro aplikaci nátěru je +5°C, 
maximální možná 18% vlhkost dřeva). 
Staré nátěry pečlivě odstraňte. Při 
broušení používejte ochrannou masku 
proti prachu (obecné opatření). Pokud 
je požadována další ochrana dřeva 
proti zamodrání, hnilobě nebo 
dřevokaznému hmyzu, ošetřete dřevo 
nejprve přípravkem Osmo WR 
impregnace.* Před dalším nátěrem 
nechte první nátěr 12 - 24 hodin 
zaschnout. 

 

* Používejte biocidní přípravky 
bezpečně. Před použitím si vždy 
přečtěte údaje na obalu a připojené 
informace o přípravku 

 

Zpracování/Aplikace: 

Osmo Základová barva je připravena 
přímo k použití, prosím neřeďte. Před 
použitím dobře promíchejte.  Nátěr 
naneste v tenké vrstvě ve směru 
vláken dřeva pokud možno ze všech 
stran na výrobek a důkladně rozetřete 
pomocí Osmo plochého štětce nebo 
Osmo válečku z mikrovlákna. 

 

Čištění pracovního nářadí:  

Pracovní nářadí vyčistěte pomocí vody 
a mýdla. 

 

Doba schnutí:  

Přibližně 3 - 5 hodin (za normálních 
klimatických podmínek při teplotě 23°C 
a 50% relativní vzdušné vlhkosti), je-li 
zajištěno dobré větrání. Nižší teploty 
a/nebo vyšší vzdušná vlhkost mohou 
výrazně prodloužit dobu schnutí. 
Během zasychání zajistěte dobré 
odvětrávání. 

 

Vydatnost:  

1 l výrobku vystačí při jednom nátěru 
na cca 12 m2. Vydatnost závisí do 
značné míry na stavu dřeva. Uvedené 
hodnoty se vztahují na hladké 
hoblované/broušené dřevěné povrchy, 
u ostatních povrchů se může vydatnost 
odlišovat. 

 

Upozornění:  

Jako konečný nátěr doporučujeme bílé 
nebo světlé barevné tóny Osmo Selské 
barvy nebo Osmo Zahradní a fasádní 
barvy. Prosím berte na vědomí, že při 
použití jiných než námi výše 
doporučených barev je nutno v 
každém případě použít vysoce kvalitní 
barvy na dřevo.  V takovém případě je 
nutno provést nejprve zkušební nátěr 
pro ověření vlastního průběhu 
nanášení, doby schnutí a přilnavosti. U 
některých druhů dřeva, pokud jsou 
vystaveny vlivům počasí, může 
docházet k přirozenému vymývání ve 
vodě rozpustných pigmentů. Tropická 
dřeva a dřeva s velkým obsahem látek 



 

 

(dub, akát, modřín atd.) natírejte teprve 
poté, až je ponecháte delší dobu 
vystavené povětrnostním vlivům. Tím 
bude zajištěna optimální přilnavost 
výsledného nátěru. 

 

Bezpečnostní pokyny:  

 

Varování 

Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
Škodlivý pro vodní organismy, s 
dlouhodobými účinky. 

Obsahuje Propiconazol, 1,2-
benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) a 2-
methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT).  

Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Používejte ochranné rukavice. 
Kontaminovaný oděv svlékněte a před 
opětovným použitím vyperte. PŘI 
STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým 
množstvím vody. Při podráždění kůže 
nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská 
pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek 
výrobku. Zabraňte uvolnění do 
životního prostředí. 

Pozor! Při aplikaci nástřikem hrozí 
nebezpečí vdechnutí výrobku do 
plicních sklípků. Nevdechujte páry 
nebo aerosoly. Více informací pro 
alergiky najdete na stránkách 
www.osmo.de\Allergiker-info (nebo na 
telefonním čísle 0172 51 56 913). 

 

Odstraňování odpadu:  

Zbytky výrobku a znečištěné obaly 
odstraňujte v souladu s požadavky 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
místními předpisy – odpad zařazujte 
jako 08 01 11 Odpadní barvy a laky 
obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky a 
odevzdejte ve sběrnách nebezpečných 
odpadů nebo odstraňujte 
prostřednictvím oprávněných osob, 
spotřebitelé mohou výrobek odevzdat 
ve sběrných dvorech. Recyklujte pouze 
pečlivě vyprázdněné a vyčištěné obaly. 

 

Barevné odstíny:  

7000 bílý krycí 

 

Velikosti balení:   

2,5 l; 5,0 l;10,0 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 :   
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