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FARBY I OCHRONA 
DO WEWNĄTRZ

POWŁOKI  
DO DREWNA
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FARBY I OCHRONA DO WEWNĄTRZTO WŁAŚNIE OSMO

DREWNO, KTÓRE TRWA. Drzewo rosnąc przez 100 lat 
staje się materiałem o wyjątkowych właściwościach. 
Firma Osmo przez ponad 100 lat swej działalności 
gromadziła doświadczenia w obróbce drewna. Fachowa 
wiedza i bezgraniczne zaangażowanie od lat służą odpo-
wiedniemu przetwarzaniu i optymalnej ochronie cennego 
surowca jakim jest drewno.

FARBA, KTÓRA CHRONI. Tylko powłoka opracowana  
z myślą o specyficznych potrzebach drewna jest  
w stanie zachować na długie lata jego naturalne piękno  
i wytrzymałość.
Już ponad 40 lat temu firma Osmo stała się pionierem  
w tej dziedzinie, opracowując innowacyjne powłoki  
na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych, które 
pozwalają drewnu swobodnie oddychać.
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NASZE DOŚWIADCZENIE

DREWNO 
SPOTYKA 
FARBĘ

IDEALNE POŁĄCZENIE. Pasja dla obróbki i ochrony 
drewna spotykają się w nowoczesnych laboratoriach 
i fabrykach Osmo. Do dziś jest to jedyna firma, która 
dla zapewnienia najwyższej jakości produktów, oferuje 
podłogi, tarasy, fasady drewniane i stolarkę ogrodową 
zabezpieczone specjalnie opracowanymi i wyproduko-
wanymi przez siebie powłokami.

Drewno i farba z jednego źródła – to rozwiązanie, 
któremu możesz zaufać.
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FARBY I OCHRONA DO WEWNĄTRZTO WŁAŚNIE OSMO

NATURALNIE, ŻE OSMO.
PRZECIEŻ DOŚWIADCZENIE  
OWOCUJE WIEDZĄ.
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TRWAŁOŚĆ

TRWAŁE PIĘKNO DZIĘKI NATURALNYM  
OLEJOM I WOSKOM

Drewno jest materiałem organicznym. Jego komórki, po-
dobnie jak ludzka skóra, są w stanie wchłaniać i uwalniać 
wilgoć. Potocznie mówi się, że drewno oddycha. Aby  
nie utraciło tej wyjątkowej właściwości, stworzyliśmy 
specjalistyczne powłoki precyzyjnie dostosowane do 
specyficznych potrzeb materiału, jakim jest drewno. 
Powłoki Osmo bazują na naturalnych olejach i woskach. 
Oleje wnikają głęboko w drewno i chronią je od wewnątrz. 
Woski tworzą elastyczną, przepuszczającą powietrze 
powłokę, która chroni je przed działaniem czynników 
zewnętrznych. Dzięki temu drewno przez długi czas po-
zostaje piękne i zachowuje naturalną elastyczność.

NATURALNE: MIESZKAJ ZDROWO 

Bazą powłok Osmo są przyjazne dla zdrowia i drewna 
oleje roślinne pozyskiwane ze słonecznika, soi, lnu i ostu. 
Naturalne, ochronne woski są dopuszczone do kontaktu 
z żywnością, pigmenty nie zawierają szkodliwych metali 
ciężkich i innych zanieczyszczeń, a odaromatyzowana 
benzyna lakowa zapewnia równomierne rozprowadzenie 
powłoki.

BARDZO WYDAJNE: OSZCZĘDZAJ Z GŁOWĄ

Powłoki Osmo posiadają niezwykle wysoką zawartość 
olejów i pigmentów. Są więc bardziej wydajne niż trady-
cyjne farby. Efekt doskonałego pokrycia powierzchni 
drewna uzyskuje się już po nałożeniu 1 lub 2 warstw i to 
bez konieczności zastosowania jakiegokolwiek gruntu. 
Jedną puszką Osmo można pokryć dwa razy większą 
powierzchnię niż zwykłymi farbami. Z Osmo oszczędzasz 
czas i pieniądze.

SZYBKIE NAKŁADANIE: BEZ CYKLINOWANIA

Zapomnijcie o czasochłonnym cyklinowaniu. Powłokom 
Osmo można łatwo i szybko przywrócić blask bez 
konieczności szlifowania. W tym celu nie trzeba malować 
całej powierzchni. Wystarczy kilka pociągnięć pędzlem  
w miejscu wymagającym poprawki... i gotowe.

Z powłokami do drewna Osmo - poczujesz różnicę.
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FARBY I OCHRONA DO WEWNĄTRZ

TOP-OLEJ 
(Strona 26)

SPIS TREŚCI

PODŁOGI

MEBLE / ŚCIANY / SUFITY 

WOSK  
OLEJNY DO  
EGZOTYKÓW 
(Strona 25)

UVIWAX® 

(Strona 23)
WOSK TWARDY 
OLEJNY EFFEKT 
SREBRNY / ZŁOTY 
(Strona 15)

NATRYSKOWY 
WOSK  
OLEJNY 
(Strona 24)

PROTEKTOR 
DREWNA 
(Strona 27)

WOSK  
WEWNĘTRZNY 
(Strona 22)

WOSK  
DEKORACYJNY 
(Strona 18–21)

WOSK TWARDY 
OLEJNY EFFEKT 
SREBRNY / ZŁOTY 
(Strona 15)

WOSK  
OLEJNY DO  
EGZOTYKÓW 
(Strona 25)

WOSK TWARDY 
OLEJNY  
KOLOR 
(Strona 14)

WOSK TWARDY 
OLEJNY 
ANTI-SLIP 
(Strona 9)

WOSK TWARDY 
OLEJNY  
ORIGINAL 
(Strona 9)

WOSK  
DEKORACYJNY 
(Strona 18–21)

WOSK TWARDY 
OLEJNY  
RAPID 
(Strona 11)

WOSK TWARDY  
OLEJNY EFFEKT 
SUROWE DREWNO 
(Strona 13)

BEJCA  
OLEJNA 
(Strona 17)

WOSK TWARDY 
OLEJNY  
2K ECO PURE 
(Strona 12)

SPOIWO DO  
FUG 
(Strona 30)

UTWARDZACZ 
DO BEJCY  
OLEJNEJ  
(Strona 10)

UTWARDZACZ DO 
WOSKU TWARDEGO 
OLEJNEGO RAPID 
(Strona 10)
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PIELĘGNACJA

WOSK  
OLEJNY DO  
EGZOTYKÓW 
(Strona 25)

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

KONCENTRAT 
WISCH-FIX 
(Strona 29)

INTENSYWNY  
ŚRODEK 
CZYSZCZĄCY 
(Strona 29)

ZESTAW 
PIELĘGNACYJNY 
DO PODŁÓG 
(Strona 29)

ŚRODEK DO 
CZYSZCZENIA 
I PIELĘGNACJI 
WOSKU 
(Strona 29)

ZESTAW  
OPTI-SET 
(Strona 30)

WOSK  
REGENERACYJNY 
(Strona 29)

CHUSTECZKI 
EASY CLEAN 
(Strona 30)

SPRAY-MOP 
(Strona 30)

ZESTAW DUŻY  
DO APLIKACJI  
(Strona 31)

ZESTAW MAŁY  
DO APLIKACJI 
(Strona 31)

SZCZOTKA  
DO PODŁÓG  
Z UCHWYTEM 
(Strona 31)

ŚRODEK DO 
ODTŁUSZCZANIA 
I CZYSZCZENIA 
NARZĘDZI 
(Strona 30)

PĘDZEL DO  
MALOWANIA 
(Strona 31)

MASZYNA  
FLOORXCENTER 
(Strona 31)

UCHWYT  
TELESKOPOWY 
(Strona 31)

KIT DO DREWNA
(Strona 30)

NARZĘDZIA / AKCESORIA 

PĘDZEL AQUA 
(Strona 31)

PŁYN DO  
CZYSZCZENIA  
W SPRAY‘U 
(Strona 29)

EASY PADS 
(Strona 30)

MASZYNA DO  
CZYSZCZENIA  
TARASÓW I PODŁÓG 
(Strona 31)
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FARBY I OCHRONA DO WEWNĄTRZ

WOSK TWARDY OLEJNY ANTI-SLIP:

SPECJALISTYCZNA, ANTYPOŚLIZGOWA 
POWŁOKA DO PODŁÓG DREWNIANYCH.



 > bezbarwny, do wewnątrz
 > szczególnie zalecany do parkietów warstwowych, desek 

litych, pokładowych, OSB, podłóg korkowych oraz mebli
 > Wosk Twardy Olejny Original zachowuje naturalne piękno 

drewnianej powierzchni, chroni ją przed ścieraniem,  
wnikaniem wody i brudu, jest nadzwyczaj trwały i odporny 
na długotrwałe obciążenia

 > zalecana ilość powłok: 2 powłoki na surowe drewno, przy 
renowacji z reguły wystarcza 1 powłoka na oczyszczoną i 
suchą powierzchnię - bez konieczności szlifowania!

 > dostępne pojemności: 0.75, 2.5, 10 i 25 litrów
 > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 24 m2

Na żądanie dostępny również z certyfikatem SOLAS  
dla przemysłu okrętowego.

9

3011 Bezbarwny, 
Połysk

Opracowany specjalnie do podłóg drewnianych – zapewnia 
ekologiczną, trwałą i łatwą w pielęgnacji powierzchnię!

3032 Bezbarwny, 
Jedwabisty Połysk

3062 Bezbarwny, 
Matowy

3065 Bezbarwny, 
Półmat

WOSK TWARDY OLEJNY ORIGINAL

Sposoby aplikacji:

3088 Bezbarwny, 
Półmat, R9

3089 Bezbarwny,  
Jedwabisty połysk, R11

WOSK TWARDY OLEJNY ANTI-SLIP/ANTI-SLIP EXTRA
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FARBY I OCHRONA DO WEWNĄTRZ

DLA SKRÓCENIA CZASU SCHNIĘCIA  
ZASTOSUJ UTWARDZACZ OSMO! 

( Utwardzacz 6631 - do Bejcy Olejnej oraz 
Uwardzacz 6632 - do Wosku Twardego 
Olejnego RAPID )



Sprawdzony i uznany Wosk Twardy Olejny w wersji 
szybkoschnącej - 2 powłoki gotowe w ciągu 1 dnia!

11

Sposoby aplikacji:

3232 Bezbarwny, 
Jedwabisty Połysk

3262 Bezbarwny, 
Matowy

3240 Biały  
Transparentny

WOSK TWARDY OLEJNY RAPID

Dla Wosku Twardego Olejnego Rapid Biały, transparentny (3240) jako powłokę 
wykończeniową rekomendujemy nałożyć bezbarwny Wosk Twardy Olejny.

 > bezbarwny, do wewnątrz
 > szczególnie zalecany do parkietów warstwowych, desek 

litych, pokładowych, OSB, podłóg korkowych oraz mebli
 > zachowuje naturalne piękno drewnianej powierzchni, chroni 

ją przed ścieraniem, wnikaniem wody i brudu, jest nadzwy-
czaj trwały i odporny na długotrwałe obciążenia

 > zalecana ilość powłok: 2 powłoki na surowe drewno, przy 
renowacji z reguły wystarcza 1 powłoka na oczyszczoną  
i suchą powierzchnię - bez konieczności szlifowania!

 > dostępne pojemności: 0.75, 2.5, 10 i 25 litrów
 > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 24 m²
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FARBY I OCHRONA DO WEWNĄTRZ

Sposoby aplikacji:

WOSK TWARDY OLEJNY 2K ECO PURE

6125 Bezbarwny 
na świerku

Znany i ceniony Wosk Twardy Olejny dostępny jako 
2-komponentowa powłoka nie zawierająca wody ani 
rozpuszczalników!

 > bezbarwny, o jedwabistym połysku, do wewnątrz
 > szczególnie zalecany do parkietów i podłóg drewnianych, 

np. desek litych, warstwowych i pokładowych
 > zaprojektowany specjalnie do maszynowej obróbki podłóg 

drewnianych - jest szybkoschnący, trwały i odporny na 
długotrwałe obciążenia

 > tworzy porowatą powłokę, która pozwala drewnu swobod-
nie oddychać, chroni je przed ścieraniem, wnikaniem wody 
i zabrudzeń

 > dostępne pojemności: 1 litr
 > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 40-50 m²
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Sposoby aplikacji:

3041 Effekt  
Surowe Drewno*

WOSK TWARDY OLEJNY EFFEKT  
SUROWE DREWNO
Zaprojektowany specjalnie do ochrony jasnych gatunków 
drewna - powłoka nie nadaje „efektu wilgotnego drewna“!

> transparentny, matowy, do wewnątrz
 > szczególnie zalecany do podłóg desek litych, warstwowych 

i pokładowych, podłóg korkowych, mebli i blatów
 > utrzymuje naturalny wygląd świeżo oszlifowanego,  

surowego drewna
 > ilość powłok w przypadku podłóg: nałożyć nie więcej niż  

1 warstwę Wosku Twardego Olejnego Effect: Surowe 
Drewno, a następnie wykończyć warstwą bezbarwnego 
Wosku Twardego Olejnego Osmo

 > dostępne pojemności: 0.75, 2.5 litra
 > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 30 m²

*przeznaczony wyłącznie dla jasnych, rodzimych gatunków drewna!
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FARBY I OCHRONA DO WEWNĄTRZ

3071 Miód 
na dębie

3072 Bursztyn 
na dębie

3073 Terra 
na dębie

3074 Grafit  
na dębie

3075 Czarny 
na dębie

Sposoby aplikacji:

3067 Jasny szary 
na dębie

WOSK TWARDY OLEJNY KOLOR

3040 Biały  
na dębie

Uznany Wosk Twardy Olejny w wariancie koloryzującym
- idealny do indywidualnego barwienia podłóg

 > transparentny, o jedwabistym połysku, do wewnątrz
 > szczególnie zalecany do podłóg drewnianych i korkowych, 

płyt OSB oraz do mebli i stolarki wewnętrznej
 > barwi powierzchnię transparentnie, pozostawiając dobrze 

widoczną strukturę słojów drewna
 > ilość powłok: na surowe drewno położyć max. 2 warstwy.  

W przypadku podłóg nie więcej niż 1 warstwa Wosku  
Twardego Olejnego Kolor, a następnie wykończyć warstwą 
bezbarwnego Wosku Twardego Olejnego Osmo.

 > dostępne pojemności: 0.75, 2.5, 25 litrów
 > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 30 m²
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Specjalnie dostosowany do ciemnych gatunków drewna  
- dla uzyskania wyjątkowego efektu!

Sposoby aplikacji:

3091 Srebrny 
na dębie 
wędzonym

3092 Złoty 
na dębie  
wędzonym

Idealny do dekoracyjnego wykańczania ciemnych podłóg drewnianych (Dąb wędzony, 
Wenge) lub zabarwionych na ciemno.

WOSK TWARDY OLEJNY EFFEKT  
SREBRNY / ZŁOTY

 > transparentny, o jedwabistym połysku, do wewnątrz
 > szczególnie zalecany do podłóg drewnianych i korkowych, 

idealny do mebli i stolarki wewnętrznej
 > zawiera pigmenty metaliczne nadające powierzchni  

szlachetny połysk
 > ilość powłok w przypadku podłóg: nałożyć nie więcej niż  

1 warstwę Wosku Twardego Olejnego Effekt (Srebrny/
Złoty), a następnie wykończyć warstwą bezbarwnego  
Wosku Twardego Olejnego Osmo

 > dostępne pojemności: 0.75, 2.5 litra
 > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 30 m²
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FARBY I OCHRONA DO WEWNĄTRZ

EFEKT TRANSPARENTNY LUB  
INTENSYWNY - WYBÓR NALEŻY  
DO CIEBIE!
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3512 Srebrny szary
transparentny / 
intensywny

Sposoby aplikacji:

transparentny / 
intensywny

transparentny / 
intensywny

transparentny / 
intensywny

transparentny / 
intensywny

transparentny / 
intensywny

transparentny / 
intensywny

transparentny / 
intensywny

transparentny / 
intensywny

transparentny / 
intensywny

BEJCA OLEJNA

3501 Biały 3514 Grafit 3516 Jatoba

3518 Jasny szary 3519 Surowe Drewno 3541 Hawana 3543 Koniak

3564 Tabak 3590 Czarny

 > transparentna lub intensywna, do wewnątrz
 > pozwala drewnu swobodnie oddychać i regulować 

wilgotność pomieszczenia
 > szczególnie zalecana do barwienia podłóg drewnianych  

i korkowych oraz mebli i boazerii drewnianej
 > dla osiągnięcia transparentnego zabarwienia Bejcę Olejną 

nanosi się jeden raz, natomiast intensywny kolor otrzymuje 
się nanosząc drugą powłokę

 > dla długotrwałej ochrony zaleca się wykończenie  
powierzchni warstwą bezbarwnego Wosku Twardego  
Olejnego.

 > dostępne pojemności: 1 i 2.5 litra
 > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 24-48 m²

Opracowana specjalnie do profesjonalnego barwienia 
podłóg drewnianych - bezproblemowo i indywidualnie!
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FARBY I OCHRONA DO WEWNĄTRZ

S
praw

dzony zgodnie z normą DIN EN 71.3; odporny na działanie ślin
y 

i p
ot

u

Bezpieczny dla
zdrowia ludzi, zwierząt

i roślin (po wyschnięciu)

KOLOR POWŁOKI POWINIEN 
ZGADZAĆ SIĘ Z NATURALNĄ 
BARWĄ DREWNA LUB BYĆ O TON 
CIEMNIEJSZY!



WOSK DEKORACYJNY,  
ODCIENIE TRANSPARENTNE
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na świerku

na świerku

na świerku na świerku na świerku

na świerku na świerku na świerku

na świerku na świerku na świerku

na świerkuna świerku na świerku
3102 Buk  
lekko parzony

3111 Biały

3118 Granitowy 
szary

3119 Jedwabisty 
szary

3123 Złoty Klon 3136 Brzoza

3137 Wiśnia 3138 Mahoń 3143 Koniak 3161 Heban

3164 Dąb 3166 Orzech 3168 Dąb Antyczny

Transparentne i intensywne powłoki wykończeniowe 
- wszechstronny talent do barwienia drewna we wnętrzach!

*podłogi należy zabezpieczyć warstwą Wosku Twardego Olejnego

Sposoby aplikacji:

3101 Bezbarwny 3103 Jasny dąb

 > transparentny lub intensywny, z jedwabistym połyskiem lub 
matowy, do wewnątrz

 > szczególnie zalecany do mebli, zabawek, listew, drzwi, 
podłóg* i boazerii drewnianej

 > powierzchnia pokryta woskiem jest odporna na ścieranie, 
wodę, brud, plamy i łatwa w pielęgnacji

 > zalecana ilość powłok: jedna powłoka dla uzyskania deli-
katnego odcienia, dwie powłoki dla intensywnej barwy

 > dostępne pojemności: 0.125, 0.375, 0.75, 2.5 i 25 litrów
 > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 24 m²
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FARBY I OCHRONA DO WEWNĄTRZ

S
praw

dzony zgodnie z normą DIN EN 71.3; odporny na działanie ślin
y 

i p
ot

u

Bezpieczny dla
zdrowia ludzi, zwierząt

i roślin (po wyschnięciu)

INTENSY WNE KOLORY DLA 
UZYSKANIA NIESAMOWITEGO 
EFEKTU
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1 powłoka =  
efekt transparentny

2 powłoki =  
efekt kryjący

3104 Ognisty  
czerwony (~ RAL 
3000 )

3105 Żółty  
kadmowy (~RAL 
1021)

3125 Niebieski 
Chagall ( ~ RAL 
5010 )

3131 Miętowy 
zielony ( ~ RAL 
6029 )

3132 Irchowo-szary 
( ~ RAL 1019 )

3169 Czarny 3172 Jedwab 3181 Kamień

3186 Matowa Biel 3188 Śnieg

na świerku

na świerku

na świerku na świerku

na świerku na świerku na świerku

na świerku na świerku na świerku

Sposoby aplikacji:

WOSK DEKORACYJNY, KOLORY INTENSY WNE

 > Stosując Wosk dekoracyjny jako barwiący grunt do podłóg, 
nakłada się tylko 1 warstwę (do intensywnego barwienia 
podłóg przeznaczona jest Bejca olejna). Po dokładnym 
wyschnięciu zabarwionej powierzchni, należy zabezpieczyć 
ją warstwą jednego z bezbarwnych Wosków Twardych 
Olejnych Osmo

 > Woski Dekoracyjne można mieszać ze sobą oraz z Woskami 
Twardymi Olejnymi Osmo.

 > Można użyć ich jako gotowy produkt lub wykorzystać  
jako bazę do stworzenia własnego odcienia. Pomysły  
na uzyskanie ciekawych kolorów można znaleźć na  
stronie 33.

Kolory intensywne nie są dostępne we wszyskich pojemnościach.
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FARBY I OCHRONA DO WEWNĄTRZ

Sposoby aplikacji:

SCHNIE 
SZYBCIEJ

7393 Biały  
transparentny

7394 Biały  
kryjący

WOSK WEWNĘTRZNY

Innowacyjna powłoka Osmo - idealna do ochrony  
i renowacji drewnianych paneli we wnętrzach!

 > transparentny lub kryjący, z jedwabistym połyskiem, do 
wewnątrz

 > szczególnie zalecany do mebli, zabawek, drzwi, ścian, 
sufitów, listw, belek i boazerii drewnianej

 > błyskawicznie schnący – 2 powłoki w ciągu 1 dnia
 > odporny na zabrudzenia, wodę i ścieranie, wygładza 

powierzchnię drewna
 > zalecana ilość powłok: 2 powłoki na surowe drewno, przy 

renowacji z reguły wystarcza 1 powłoka na oczyszczoną 
powierzchnię - bez konieczności szlifowania!

 > dostępne pojemności: 0.75 i 2.5 litra
 > przy jednej powłoce 1 litr wosku wystarcza na ok. 16 m²
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S
praw

dzony zgodnie z normą DIN EN 71.3; odporny na działanie ślin
y 

i p
ot

u

Bezpieczny dla
zdrowia ludzi, zwierząt

i roślin (po wyschnięciu)

S
praw

dzony zgodnie z normą DIN EN 71.3; odporny na działanie ślin
y 

i p
ot

u

Bezpieczny dla
zdrowia ludzi, zwierząt
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UVIWAX®

Sposoby aplikacji:

7200 Bezbarwny, 
Jedwabisty połysk

7266 Biały Świerk, 
Transparentny

Skuteczna ochrona drewna przed promieniami UV -  
idealny do zabezpieczenia drewnianych paneli ściennych  
i sufitów!

 > bezbarwny lub transparentny, jedwabiście matowy, do 
wewnątrz

 > samodzielna powłoka do drewnianych ścian, pokryć  
sufitowych, szaf i drzwi

 > hamuje proces żółknięcia drewna, pozwalając zachować 
piękny, naturalny odcień jasnych gatunków drewna

 > ilość powłok: 2 powłoki na surowe drewno, przy renowacji  
z reguły wystarcza 1 powłoka

 > dostępne pojemności: 0.75, 2.5 i 25 litrów
 > przy jednej powłoce 1 litr wosku wystarcza na ok. 16 m²
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Sposoby aplikacji:

3009 Bezbarwny, 
Półmat,  
Antypoślizgowy R9

3012 Biały  
kryjący

3066 Biały 
transparentny

3084 Bezbarwny, 
Matowy

3085 Bezbarwny, 
Jedwabisty Połysk

3086 Bezbarwny, 
Połysk

NATRYSKOW Y WOSK OLEJNY

zdjęcie: © Treppenmeister

Wysokiej jakości powłoka natryskowa - opracowana 
specjalnie dla profesjonalistów!

 > bezbarwny, transparentny lub kryjący; matowy, półmat lub 
jedwabisty połysk; do wewnątrz

 > idealny do schodów, mebli, blatów roboczych, podłóg, itp.
 > jest odporny na zabrudzenia, wodę i ścieranie, wygładza 

powierzchnię drewna
 > zalecana ilość powłok: 2 powłoki na surowe drewno, przy 

renowacji z reguły wystarcza 1 powłoka
 > dostępne pojemności: 2.5 i 10 litrów
 > przy jednej powłoce 1 litr wosku wystarcza na ok. 24 m²
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WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW

Sposoby aplikacji:

np. na Merbau
1101 Bezbarwny

Opracowany specjalnie do twardych, bogatych  
w substancje oleiste gatunków drewna – tworzy łatwą  
do pielęgnacji powierzchnię!

 > bezbarwny, z jedwabistym połyskiem, do wewnątrz
 > szczególnie zalecany do egzotycznych gatunków drewna, 

takich jak: Merbau, Wenge, Jatoba
 > głęboko wnika w drewno, zachowując jego naturalny  

charakter. Powierzchnia jest w pełni zabezpieczona,  
wodoodporna a drewno nadal może swobodnie oddychać

 > zalecana ilość powłok: dwie powłoki na surowe drewno, 
przy renowacji z reguły wystarcza jedna powłoka na dobrze 
oczyszczoną powierzchnię - bez konieczności szlifowania!

 > dostępne pojemności: 0.75, 2.5, 10, 25 litrów
 > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 24 m²
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P
o zaschnutí bezpečný pro lidi, zvířata i rostli

ny

Schváleny pro styk s

podle normy EN
1186, část 5/14

potravinami

Sposoby aplikacji:

3068 Surowe 
Drewno

3061 Akacja3028 Bezbarwny, 
Jedwabisty Połysk

3058 Bezbarwny, 
Matowy

TOP-OLEJ DO BLATÓW KUCHENNYCH

Powłoka na bazie naturalnych olejów i wosków opracowa-
na specjalnie do drewnianych blatów kuchennych i mebli!

 > bezbarwny lub transparentny, matowy lub z jedwabistym 
połyskiem, do wewnątrz

 > zachowuje naturalne piękno drewnianych powierzchni, 
chroniąc je przed wilgocią, powstawaniem plam oraz  
domowymi środkami czystości

 > tworzy hydrofobową, odporną na ścieranie powłokę, która 
nie pęka, nie łuszczy się ani nie odpryskuje

 > jest dopuszczony do kontaktu z żywnością, odporny na 
ślinę i pot, dopuszczony dla zabawek dziecięcych

 > ilość powłok: 2 powłoki na surowe drewno, przy renowacji  
z reguły wystarcza 1 powłoka, bez szlifowania 

 > dostępne pojemności: 0.5 litra
 > przy jednej powłoce 1 litr oleju wystarcza na ok. 24 m²
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Wolny od biocydów impregnat woskowy – opracowany
specjalnie do drewna w mokrych pomieszczeniach!

Sposoby aplikacji:

4006 Bezbarwny

WODO-
ODPORNY

 > bezbarwny, do drewna wewnątrz i na zewnątrz
 > wewnątrz szczególnie zalecany do mokrych pomieszczeń, 

jak np. łazienki, kryte baseny; na zewnątrz szczególnie 
polecany do piaskownic i placów zabaw

 > silnie hydrofobowy i nie zawiera biocydów organicznych
 > zalecana ilość powłok: jedna powłoka jest wystarczająca, 

jednak w ciągu tygodnia powierzchnię należy zabezpieczyć 
warstwą któregoś z produktów wykończeniowych Osmo

 > dostępne pojemności: 0.75, 2.5 litra
 > przy jednej powłoce 1 litr wystarcza na ok. 8.4 m²

PROTEKTOR DREWNA
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ŻYCIE JEST ZBYT KRÓTKIE
NA NIEWŁAŚCIWĄ PIELĘGNACJĘ!

PIELĘGNACJA I NARZĘDZIA
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TYLKO TO, CO NAJLEPSZE DLA DREWNA

Więcej informacji o produktach Osmo można znaleźć 
na stronie www.osmo.com.pl lub u dystrybutora 
 regionalnego.

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA  
I PIELĘGNACJI WOSKU

Bezbarwny lub biały. Do intensywnego odświeżania 
zmatowionych podłóg. Jednocześnie czyści i odświeża 
drewno, dostarczając mu naturalnych olejów i wosków.

ZESTAW DO PIELĘGNACJI PODŁÓG

Zestaw do pielęgnacji podłóg zawiera: 1 litr koncentratu 
Wisch-Fix, 0,4 litra Środka do czyszczenia i pielęgnacji 
wosku w Sprayu, 3 chusteczki do nanoszenia oraz 
dokładną instrukcję pielęgnacji podłóg drewnianych.

WOSK REGENERACYJNY

Skutecznie odświeża szare, matowe podłogi  drewniane. 
Stosowany w odpowiednich odstępach czasu  
pozwala utrzymać podłogę w dobrym stanie i uniknąć 
czasochłonnych prac szlifierskich i renowacyjnych.

INTENSYWNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY

Wysoce skuteczny, lekko alkaliczny, specjalistyczny 
środek do usuwania uporczywych zanieczyszczeń. 
Idealny do gruntownego oczyszczenia zabrudzonych 
powierzchni olejowanych przed powtórną aplikacją 
powłok Osmo - doskonała alternatywa dla szlifowania.

KONCENTRAT WISCH-FIX

Koncentrat do regularnego czyszczenia i pielęgnacji. 
Opracowany specjalnie dla drewnianych podłóg  
pokrytych Woskami Twardymi Olejnymi Osmo.

PŁYN DO CZYSZCZENIA W SPRAY‘U

Bezbarwny, przeznaczony do pięlęgnacji i czyszczenia 
powierzchni olejowanych i woskowanych oraz blatów 
kuchennych. Czyści bez uszkadzania powłoki.
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CHUSTECZKI EASY-CLEAN

Do szybkiego oczyszczenia rąk i powierzchni drewnia-
nych. Bez trudu usuwają olej i wosk, bitum, smołę, klej, 
atrament itd. Nie wymagają spłukania wodą po użyciu.

SPRAY-MOP

Przy tym innowacyjnym systemie czyszczenia 
środek Spray-Fix jest rozpylany z naboju na rączce 
bezpośrednio na czyszczoną podłogę. Nabój można 
ponownie napełnić, a nakładkę z aktywnego włókna 
wyprać w pralce.

EASY PADS

Specjalne ściereczki do czyszczenia i utrzymania 
olejowanych / woskowanych powierzchni drewnianych. 
Nadają się również do aplikacji Wosków Dekoracyjnych 
Osmo.

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PĘDZLI I 
ROZCIEŃCZANIA FARB

Łatwo i szybko oczyszcza pędzle i narzędzia używane 
do nakładania powłok Osmo, olejów i farb żywicznych.

SZPACHLA /KIT DO DREWNA

Dostępne kolory: Biały, Buk, Sosna, Mahoń, Dąb.  
Idealny do napraw małych pęknięć i szpar w drewnie.

SPOIWO DO FUG

Przeznaczony do wypełniania małych pęknięć (< 2 mm) 
i drobnych uszkodzeń (np. otworów na śruby) w drewnie 
i na parkiecie. Może być stosowany uniwersalnie do 
wszystkich gatunków drewna.

ZESTAW OPTI-SET

Do czyszczenia podłóg drewnianych, posadzek  
kamiennych podłóg z PCV i glazury. Zawiera mop  
z uchwytem teleskopowym i 3 nakładki (do kurzu,  
czyszczenia na wilgotno i z mikrofazy).
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PĘDZEL DO DREWNA OSMO

Dostępne szerokości: 25, 50, 60 i 100 mm. 
Przeznaczone do ręcznej aplikacji wszystkich powłok 
Osmo na bazie naturalnych olejów.

MAŁY ZESTAW DO APLIKACJI

Zawartość: korytko ze zintegrowanym odciskaczem, 
wkłady wymienne (3 sztuki), pędzel Osmo (60 mm), 
wałek z mikrofazy (szerokość 100 mm), uchwyt

UCHW YT TELESKOPOW Y

Wysokiej jakości aluminiowa teleskopowa rączka  
z miękkim uchwytem. Regulowana w zakresie  
od 120-200 cm.

DUŻY ZESTAW DO APLIKACJI

Przeznaczony do ręcznej obróbki Wosków Twardych 
Olejnych. Zawartość: wałek z mikrofazy (szerokość  
250 mm), uchwyt, korytko, wkłady wymienne do 
korytka.

PĘDZEL WODNY AQUA

Dostępne szerokości: 60 i 80 mm. 
Przeznaczone do ręcznej aplikacji wszystkich wodnych 
powłok Osmo.

SZCZOTKA DO PODŁÓG Z UCHW YTEM

Dostępne szerokości: 150, 220 i 400 mm. Dzięki  
ergo-nomicznemu uchwytowi idealna do ręcznej  
aplikacji wszystkich Olejów tarasowych.

MASZYNA FLOORXCENTER

Łatwa w obsłudze maszyna jednotarczowa do  
czyszczenia, pielęgnacji i odświeżania powłok olejo-
wanych oraz barwienia podłóg. Idealna do pokrywania 
dużych powierzchni i maszynowej pielęgnacji podłóg 
drewnianych.
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BĄDŹ KREATY WNY - STWÓRZ 
SWÓJ WŁASNY KOLOR!
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3188 : 3169 | 10 : 13111 : 3138 | 10 : 1

3188 : 3169 | 3 : 13111 : 3138 | 3 : 1

3188 : 3169 | 1 : 13111 : 3138 | 1 : 1

3188 : 3169 | 1 : 33111 : 3138 | 1 : 3

3188 : 3169 | 1 : 103111 : 3138 | 1 : 10

3111 Wosk Dekoracyjny Transparentny 
Biały, 1 powłoka

3188 Wosk Dekoracyjny Intensywny 
Śnieg| 2 powłoki

3138 Mahoń 3169 Czarny

WOSK DEKORACYJNY - KOLORY MIESZANE

Wskazówka: Warto zapisać proporcje mieszania tak, aby móc 
odtworzyć dokładnie ten sam odcień koloru np. przy ponownej  
aplikacji lub podczas renowacji.
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PORÓWNAJ  
CO NAPRAWDĘ SIĘ OPŁACA!



JEDEN SYSTEM ŁĄCZĄCY WSZYSTKIE ZALETY

ZALETY

 > Wnikają głęboko w drewno 
i jednocześnie chronią jego 
powierzchnię

 > Nadają „efekt wilgotnego 
drewna”

 > Z łatwością można dokonać 
miejscowej renowacji tych 
powłok

 > Nie pękają, nie łuszczą się, 
ani nie wybrzuszają

 > Bardzo dobra odporność na 
ciecze 

 > Łatwa konserwacja

PORÓWNANIE INNYCH TYPÓW POWŁOK

POWŁOKI WODNE I LAKIERNICZETRADYCYJNE POWŁOKI OLEJOWE

 > Chronią drewno od zewnątrz
 > Tworzą hermetyczny film
 > Tworzą na powierzchni grubą 

warstwę 

ZALETY POWŁOK WODNYCH

 > Dobra odporność na ciecze
 > Zabezpiecza przed ścieraniem
 > Łatwa pielęgnacja 

WADY POWŁOK WODNYCH

 > Renowacja jest możliwa tylko  
po oszlifowaniu

 > Powierzchnia nie może być 
częściowo odnowiona

 > Pękają, wybrzuszają i łuszczą się

PORÓWNANIE POWŁOK

POWŁOKI NA BAZIE NATURAL-
NYCH OLEJÓW I WOSKÓW 

 > Chronią drewno od wewnątrz  
i od zewnątrz

 > Nie tworzą hermetycznego 
filmu

 > Tworzą mikroporowatą 
powłokę ochronną

 > Chronią drewno od wewnątrz
 > Nie tworzą hermetycznego 

filmu na powierzchni
 > Nie tworzą powłoki ochronnej 

na powierzchni

ZALETY POWŁOK OLEJOWYCH

 > Olej wnika głęboko w drewno i 
łączy się z nim

 > Nadają „efekt wilgotnego 
drewna”

 > Z łatwością można dokonać 
miejscowej renowacji takiej 
powłoki

 > Nie pęka, nie łuszczy się,  
ani nie wybrzusza

WADY POWŁOK NA BAZIE OLEJU

 > Niewystarczająca odporność 
na ciecze

 > Czasochłonna konserwacja  
i pielęgnacja



Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.osmo.com.pl 
lub u dystrybutora regionalnego:

© 2016 PL 1.0 Zmiany techniczne i zmiany warunków dostaw 
zastrzeżone. Miary, ceny i ilustracje podlegają zmianom. Chociaż 
dokładnie sprawdziliśmy nasz katalog, nie jesteśmy w stanie stupro-
centowo wykluczyć błędów w druku. Odcienie barw przedstawione w 
katalogu nie są wiążące. W trosce o rozwój produktów i ich doskonalenie 
zastrzegamy sobie prawo do technicznych modyfikacji produktów.

Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG 

Affhüppen Esch 12 
D-48231 Warendorf 

PO Box 110161 
D-48203 Warendorf

Dystrybutor Generalny Polska:

Nobless Polska
Sierosław, ul. Skrajna 3B
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 84 53 900
info@nobless.pl
www.osmo.com.pl

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

www.osmo.de/en 
info@osmo.de


