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SILNÝ PARTNER V SÍTI
Sázíme na síť silných obchodních partnerů, kteří  
poskytují odborné poradenství o produktech a  
dodávají přesně ve stanovenou dobu. 

Osmo doplňuje tyto služby o odborné poradenství 
k objektů m a školení o produktech orientované 
na praxi.

> Poradenství  
     k objektům
 Když potřebujete některé 
 záležitosti vyřešit přímo na  
 stavbě – domluvte si termín s 
  expertem od Osmo.

>  Cílené poradenství 
k produktům

  Který produkt a s jakým 
účelem použití? Na stavbě se 
vždy vyskytne spousta otá-
zek. Zavolejte nám a my Vám 
kompetentně a odborně po-
radíme.

> DOSTUPNÝ  
     CELOSVĚTOVĚ
  Díky četným partnerům jsou
       naše produkty vždy dispozici.

Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG 
 
Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf  

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf 

Telephone +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200 

www.osmo.de 
info@osmo.de 

NAŠE PRODUKTY

>  FASÁDY 
Fasádní profily 
šindele 
rámové dřevo

>  PODLAHY 
Prkna z masivního dřeva 
kreativní prkna

>  NÁTĚRY NA DŘEVO 
Pro ochranu a péči  
o dřevo uvnitř a venku

>  DŘEVO UVNITŘ 
Prkna z masivního dřeva 
rámové dřevo 
prkna s hladkými hranami

>  LEPENÉ DŘEVO 
Prkna z masivního dřeva 
pracovní desky 
nábytkové dveře

>  LIŠTY 
Podlahové lišty 
funkční lišty

>  TERASY 
Dřevěné a WPC  
terasové dřevo

>  POHLEDOVÉ ZÁBRANY 
Dřevo/HPL/ 
ALU/BPC ploty

AU-MEX SPOL. SR.O.
 
Poděbradská 574/40  
198 00 Praha 9-Vysočany 

telefon +420 283 933 472  
telefon +420 283 933 452 

www.au-mex.cz 
info@au-mex.cz info@osmo.cz



BARVY A OCHRANA DO VNITŘNÍCH PROSTOR

6100 Bezbarvý matný 6111 Bílý transparentní 6112 Stříbrně šedý transparentní 6114 Grafit transparentní

6118 Světle šedý transparentní 6116 Třešeň transparentní 6119 Natural

6141 Havana transparentní6143 Koňak transparentní6164 Tabák transparentní

6190 Černá transparentní

2K OLEJ NA DŘEVO
je první jednovrstvý matný 2-složkový olej bez ro-
zpouštědel na bázi přírodního oleje od Osmo pro 
dřevěné povrchy ve vnitřních prostorách. Vytvoří pou-
ze v jednom nánosu prodyšný povrch s otevřenými 
póry, který je odolný vůči vínu, pivu, cole, kávě, vodě 
atd. podle DIN EN 12720 (dříve 68861-1C).  Uschlý 
nátěr je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný 

vůči slinám a potu dle DIN 53160, vhodný pro dětské 
hračky dle EN 71.3). Díky inovativní technologii pojiv 
je povrch, který je ověřený z hlediska emisí, zatíži-
telný již po jednom dnu – to znamená podstatnou 
úsporu času pro Vás a Vaše zákazníky!

K videu o produktu

Přehled Vašich výhod:

> POVRCHY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ
  Pouze s jedním nátěrem získáte jedinečné vlast-

nosti dřevěných povrchů na dlouhou dobu. Díky 
prodyšné ochraně povrchu dřeva může dřevo dále 
pohlcovat a odevzdávat vlhkost a tak mít pozitivní 
vliv na klima a příjemný pocit v místnosti.

> EFEKTIVNÍ PRÁCE
  Jedním nánosem stěrkou s dvojitou chlopní, profi 

stěrkou nebo válečkem z mikrovláken a násled-
ným zapracování strojem s padem nebo ručním 
HandXcenterem získáte trvale pěkný a odolný 
povrch. To šetří čas při aplikaci a umožňuje pro-
vedení prací na  stavbě během jednoho dne.  
Tím máte více času na jiné projekty!

> FLEXIBILITA POUŽITÍ
 2K olej na dřevo lze používat téměř na všechny 
  druhy dřeva, také na dřevo bohaté na obsažené 
 látky. Drobná poškození a škrábance lze během 
 času snadno opravit bez znatelných okrajů.

>  OBJEKTOVOU OBLAST
  Díky krátké době schnutí, povrchu se snadnou 

údržbou, který je vhodný pro zdravé bydlení, 
se 2K Olej na dřevo ideálně hodí do jeslí, ma-
teřských školek, škol, kantýn a jiných veřejně 
užívaných prostor.

>  SNADNÉ ZPRACOVÁNÍ
  2K Olej na dřevo sestává ze 2 komponentů, které 

se dobře vzájemně promíchají bezprostředně 
před zpracováním – produkt je potom hned ho-
tový k použití.

>  VYSOKÁ VYDATNOST
  1 l výrobku vystačí při jednom nátěru na ca.  

40-50 m2.

>  BEZPEČNÉ POUŽITÍ
  Jako specialista na dřevo a barvy má Osmo s 

cennou surovinou, kterou je dřevo více než 100 
letou zkušenost. Velmi dbáme na vysokou kva-
litu během všech procesních kroků - od vývoje 
až po výrobu. Tak zajistíme vysokou kvalitu pro-
duktu a jistý výsledek!

>  BEZMEZNÁ KREATIVITA
  Všechny barevné odstíny 2K Oleje na dřevo lze 

vzájemně míchat – to Vám nabízí téměř neo-
mezený prostor k uskutečnění přání Vašich zá-
kazníků a na druhé straně šetří cenné místo ke 
skladování!

>  ODOLNOST
  Jednovrstvý nános a vysoká odolnost nejsou 

v rozporu. S 2K Olejem na dřevo vytvoříte vy-
soce kvalitní povrch. Odolnost při používání 
v nás budí nadšení. Umožněte také Vy Vašim 
zákazníkům profitovat z povrchů Osmo.

OBLASTI POUŽITÍ  Osmo 2K Olej na dřevo je vhodný pro všechny parketové a dřevěné  
podlahy (prkna z masivního dřeva, selská prkna, lodní podlahy, schody  
atd.) podle DIN 18356 a také na povrch nábytku. Zvláště je vhodný pro 
dřevo bohaté na obsažené látky a veřejné objekty, u kterých je  
požadováno použití produktu bez obsahu rozpouštědel. 

ZPRACOVÁNÍ Osmo 2K Olej na dřevo není hotový přímo k použití. Teprve krátce před  
  zpracováním přidejte tužidlo (směšovací poměr 100:12 obj. %) a oba kom-  
  ponenty důkladně vzájemně promíchejte. Neředit. Doba zpracovatelnosti  
  je cca 3–4 hodiny. Povrch dřeva musí být čistě obroušený, suchý  
  a nesmí být pokryt námrazou (max. 20% vlhkost dřeva). Staré nánosy barev a  
  laků musí být úplně odstraněny. Malé trhliny, větší spáry nebo otvory  
  ve dřevu vyplňte (Osmo pasta na dřevo nebo Osmo tmel na spáry 7350). 
   Povrch dřeva pečlivě obruste, začněte hrubým brusným papírem  
  – doporučené konečné broušení P120–150. Před nánosem oleje  
  povrch zbavte prachu z broušení zametením a odsátím.

2K Olej na dřevo naneste tence stěrkou s dvojitou chlopní nebo pohodlně ve 
stoje Osmo profi stěrkou. U podlah se zkosenými hranami olej tence naneste 
válečkem z mikrovlákna po jednotlivých úsecích, aniž byste olejem vyplni-
li V-spáru. Počkejte asi 20–40 minut, až olej pronikne do dřeva. Potom olej 
vetřete do povrchu jednokotoučovým strojem s bílým nebo béžovým padem 
(u nábytku ideálně s Osmo ručním HandXcenterem a bílým padem) a plochu 
egalizujte. Následně povrch nechte uschnout.

Upozornění: Když z důvodu příliš velkého množství materiálu zůstáva-
jí šmouhy, doporučujeme obrátit pad nebo jej vyměnit. Nádoby, které  
obsahují olej zředěný tužidlem, před uzavřením nechte úplně zreagovat  
(cca 12–16 hod.), aby se zabránilo možnému vytvoření tlaku v plechovce.

PŘÍPRAVA


