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Uzticies speciālistam!

Osmo ir speciālists, kad runa ir par optimālu koksnes un 
pārklājuma sistēmu mijiedarbību. Mūsu sirdij tuva un dārga 
ir rūpīga dabas resursu apstrāde apvienojumā ar saprātīgām 
cenām, vislabāko darbības ilgumu un augsta līmeņa produkta 
pārklājumu.  
 
Tā kā mums ir augsta līmeņa kvalitātes izpratne, mēs esam 
speciālisti it visā: gan sākot no produkcijas pētniecības, 
attīstības, gan līdz pat ražošanai. Tādā veidā mēs nodrošinām 
maksimāli augstu produkta kvalitāti un uzticamību, kā arī esam 
spējīgi nekavējoties reaģēt uz attīstības pārmaiņām.  
 
Ar cieņu  
 
 
 
 
Kristiāns Kordes (Christian Cordes) 
Rīkotājdirektors
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Spēcīgs partneru tīkls
Mēs rēķināmies ar pasaules mēroga spēcīgu 
tirdzniecības partneru tīklu, kas garantē lieliskas 
konsultācijas par produktiem. Osmo papildina šīs 
darbības ar uz projektiem orientētiem ekspertu 
pakalpojumiem un produktu pašapmācību.

Profesionālu ekspertu 
pakalpojumi
Osmo eksperti strādā kopā ar Jums 
roku rokā, lai īstenotu specializētus 
projektus.

Mērķtiecīgas produktu 
konsultācijas
Kuru produktu izmantot 
pārklājumam? Ar mūsu produkta 
meklētāja palīdzību 28. –29. un 
62. –63. lappusēs varēsiet atrast 
piemērotāko pārklājuma sistēmu.

Plaši pieejami 
pasaulē
Pateicoties mūsu neskaitāmajiem 
partneriem, mūsu produkti ir plaši 
pieejami visā pasaulē.
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Kā mūsu kvalitātes standarti
palīdz jūsu raķetei uzlidot vēl 
augstāk

Sāc ar maksimāli efektīvu un uzticamu
lidojošu startu! 

Augsta līmeņa
pārklājums, pateicoties augstam 
cietvielu saturam

Augsta kvalitāte, pateicoties izejvielu 
pārbaudēm iepirkuma laikā

Teicams darbības ilgums, pateicoties 
mūsu pašu izstrādātajām saistvielām

Individuālu krāsu izstrāde – vairāk 
iespēju gala produkta patērētājam

Plaša zīmola atpazīstamība starp 
patērētājiem
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Pārklājuma sistēma ir ļoti sarežģīta dažādu sastāvdaļu 
mijiedarbība. Izmaiņas vienā no sastāvdaļām var ietekmēt 
visu pārējo. Šī iemesla dēļ, mēs īstenojam novatorisku 
kvalitātes politiku. Mēs izstrādājam paši savas saistvielas 
iekšējās pētniecības un izstrādes laboratorijās, un mēs 
veicam stingras izejvielu pārbaudes kā daļu no iepirkuma 
procesa.

Šīs augstās kvalitātes prasības ļauj mums pastāvīgi 
uzlabot savas sistēmas attiecībā uz produkta pārklājumu, 
darbības ilgumu, viskozitāti, žūšanas un atvērta produkta 
uzglabāšanas laiku. Kā uzņēmums, kas ir sertifi cēts 
saskaņā ar DIN EN ISO 9001 un ISO 14001 standartiem, 
mēs garantējam saviem klientiem maksimālu produktu 
efektivitāti un uzticamību.
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Pārklājuma sistēma 
dzīvei

Arvien vairāk un vairāk klientu vēlas ekoloģiskas 
un veselībai draudzīgas apdares sistēmas. Kā 
celmlaužiem eļļas bāzes koksnes pārklājumos, 
mums ir  optimāls, īpaši plašs, ilgtspējīgs produk-
tu klāsts - arī attiecībā uz ilgmūžību. Testi uzrāda, 
ka mūsu produktiem (salīdzinājumā ar citiem) 
ir visilgākais pārklājuma sistēmas noturības 
spējīgums. 
 

Mūsu pārklājuma diapazona attīstība ir 
balstīta uz šādiem aspektiem: 

Eļļas bāzes pārklājumi 

Atjaunojamas izejvielas 

Augsts cietvielu saturs  
no 50 līdz 100% 

Piemērots bērnu 
rotaļlietām 

Drošs pārtikai 

Plašs produktu klāsts
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Mums kā koksnes 
speciālistiem, 
kuriem ir vairāk nekā 
140 gadu pieredze, ir 
zināšanas, kā izstrādāt 
koksnei piemērotas 
pārklāšanas sistēmas.
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Kad koksne sastopas ar toni
Katrai koka sugai un katram pārklājumam precīzi 
piemērota apdares sistēma 
 
Ir neskaitāmas koku sugas, un prasības, kas izvirzītas pārklājuma sistēmām, ir tikpat 
daudzveidīgas. Neskatoties uz to, kāds ir pārklājums, mūsu produkti veido optimālu 
aizsardzību un ilgmūžību.

Neatkarīgi no tā, kādu koka sugu jūs izvēlaties, mums ir nepieciešamā pieredze, kā 
piemēram, šādās koku sugās:

Skujkoki 

Duglasa egle 
Egle 
Priede 
Lapegle 
Baltegle 
Milzu tūja 
Termiski apstrādāta priede 
Dzeltenā priede 

Lapu koki

Kļava 
Bērzs 
Dižskābardis 
Ozols 
Ķirsis 
Baltā robīnija 
Goba 
Osis 

Eksotiskie 

Bangkirai 
Bongossi 
Kumaru 
Ipe 
Tīkkoks 
Tali 
Garapa 
Massaranduba

Aizsardzība atbilstoša 
faktoriem
Ir jāņem vērā dažādi ietekmes faktori: UV starojums, 
laikapstākļi, noslogojuma pakāpe, pretslīdes efekta 
nepieciešamība un daudzi citi. Neatkarīgi no tā, kādi ir faktori, 
mēs piedāvājam jūsu vajadzībām piemērotāko produktu.

Pierādīta ilgmūžība
Mēs pastāvīgi veicam mūsu produktu pārbaudes, lai konstatētu 
to izturību. Ar melniem burtiem uz balta papīra atspoguļotie 
rezultāti norāda: mūsu produkti Jūsu virsmām kalpos patiešām 
ilgu laiku.
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Henderson Waves tilts, Singapūrā
Šis elpu aizraujošais tilts Singapūras sirdī būvēts 
2008. gadā un piedāvā personām (gan tām, 
kuras vienkārši pastaigājas, gan tām, kuras skrien) 

izbaudīt vienveidīgu pilsētas pieredzi. Apdare 
ir izgatavota no Balau koka, cietkoksnes, kas 
atrodas tikai Dienvidaustrumāzijā.

Prakstiskās zināšanas par 
koksnes apstrādi, kopšanu 
un atjaunošanu
Saglabātas vērtības – tas ir galvenais profesionālas 
koksnes aizsardzības mērķis. Pārklājuma sistēmas 
aizsardzības efektivitāte ir atkarīga no daudziem 
faktoriem, piemēram, no koka sugas vai laikapstākļu 
ietekmes. Nākamajās lappusēs mēs piedāvājam 
pārskatus par to, ko vajadzētu ievērot.
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Pārklājuma sistēmas-
visām situācijām – koksnes 
aizsardzības fakti prak-
tiskam pielietojumam
Koksnes aizsardzībai, kurai jābūt noturīgai ilglaicīgi, ir precīzi 
jāpielāgo paredzētajam mērķim. Tāpēc, pirms izvēlēties 
produktus, jāievēro šādi nosacījumi.
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Kukaiņi Mitrums /
izmirkšana ūdenī

Koksnes zilējums /
sēnītes un aļģu bojājumi

Kukaiņi pārtiek no koksnes, tādējādi bojā koksnes 
šūnas. Mūsu klāstā ir atrodami labākie produkti šo 
kaitēkļu bojājumu novēršanai.

Vai Jūsu kokmateriāli, kas atrodas ārā, bieži ir 
pakļauti mitrumam vai izmirkst? Šim gadījumam, 
mums ir pieejams plašs ūdens atgrūdošo 
pārklājumu klāsts.

Mikroorganismi veido tumšus plankumus un 
ilgtermiņā rada koksnes bojājumus. Osmo produkti 
ar marķējumu „aizsardzība pret zilējumu un puvi“ 
palīdz novērst šos bojājumus.

UV starojums Veselība un drošība Krāsu toņi

UV starojums izmaina lignīnu koksnē un padara to 
ūdenī šķīstošu. Lietus noskalo lingīnu, un koksne 
kļūst pelēcīga, kā arī trausla. Mūsu koksnes 
pārklājumos ir īpaši augsts cietvielu saturs, un, 
pateicoties tam, tiek nodrošināta ļoti laba UV 
starojuma aizsardzība.

Iekštelpās mēs piedāvājam dažādus produktus 
veselīgai dzīves videi. Meklējiet produktus ar 
marķējumiem „drošs pārtikai“ un „nekaitīgs 
cilvēkam, dzīvniekam un augam“.

Klienti bauda mūsu pieejamo toņu neierobežoto 
izvēli. Produktiem Osmo Holzschutz Öl Lasur, 
Landhausfarbe un Dekorwachs ir pieejami krāsu 
toņi no  RAL un NCS krāsu katalogiem, kurus ir 
iespējams arī kombinēt un jaukt kopā. Padari savu 
dzīvi krāsaināku!

Trīs koksnes aizsardzības formas

Koksnes aizsardzībai paturiet prātā šādu priekšnoteikumu: konstruktīvā aizsardzība 
pār fi zisko un ķīmisko koksnes aizsardzību.

Konstruktīva koksnes aizsardzība Fiziska koksnes aizsardzība Ķīmiska koksnes aizsardzība

Āra konstrukcijas ir jābūvē tā, lai tās pēc 
iespējas ilgāk paliktu sausas, bet pēc 
izmirkšanas varētu ātri izžūt. Šo iemeslu 
dēļ, gaisa plūsmai vajadzētu cirkulēt aiz 
koka apšuvuma, lai novērstu pastāvīgu 
mitruma uzkrāšanos, ko, piemēram, rada 
rasa. Iekštelpās grīdas segumu iespējams 
pasargāt ar netīrumus piesaistošiem 
paklājiem vai mēbeļu fi lca paliktņiem.

Fiziskas koksnes aizsardzības produk-
tu piemēri ir ar augstu cietvielu saturu, 
kā piemēram, mūsu Osmo Landhaus-
farbe un Garten- und Fassadenfarbe, 
kas nodrošina efektīvu aizsardzību pret 
UV starojumu.

Gadījumos, kad ir izmantotas visas 
konstruktīvas un fi ziskas koksnes 
aizsardzības iespējas, tad biocīdu 
produktu aktīvās sastāvdaļas var 
lietot ārpus telpām, piemēram, Osmo 
Holz-Imprägnierung WR palīdz novērst 
puvi, zilējumu un kukaiņu bojājumus. 
Lūdzu, lietojiet biocīdus ļoti uzmanīgi! 
Pirms lietošanas, izlasiet etiķeti un 
informāciju par produktu.

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)

UV aizsar-
dzības faktors
Pārbaudīts, pamatojoties
uz EN 927-6
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K60 (im Bandschleifer)

K60 (im Kreuzschli�) 

K80

K120
K80

K120

K40

K60

K80

Koka grīdu slīpēšana ar viena vai vairāku disku 
iekārtām.

*  Atkarībā no koka 
grīdas stāvokļa, 
sāciet ar vienu 
no šiem grauda 
izmēriem.

Svarīgi

> Ideālam slīpējumam beigu 
slīpēšanai jāizmanto 
pulēšanas siets, kura grauda 
izmēram ir jābūt tādam 
pašam, kā iepriekšējā etapā 
izmantotajam slīpēšanas 
diskam.

> Pirms uzsākt nākamo etapu, 
rūpīgi, ar putekļusūcēju 
izsūciet grīdu un 
kompensācijas šuves.

Pirmsslīpēšana ar  
lentas slīpmašīnu 
līdz G 60 raupjumam

G 60 
šķērsām

G 80

Šuvju pildījums

G 120

Jauna ieklāšana / 
Renovācija

Jauna ieklāšana

G 40*

G 60*

G 80

G 80

G 120

Šuvju 
pildījums

Piemērs: Piemērs:

G 24

G 40

G 24

G 40

G 60

G 80

G 60

G 80

G 80

1. Laukums

2. Mala

3. Laukums

4. Mala

1. Laukums

2. Mala

3. Laukums

4. Mala

Svarīgi! 
Lai nepieļautu vizuāli pamanāmas atšķirības starp malu un 
laukuma slīpējumu, veiciet slīpēšanu šādā secībā:  
Virsmas slīpēšanā ar lentas vai orbitālo slīpmašīnu un 
turpmākajos etapos ar malu slīpēšanas iekārtu, jāizmanto tāds 
pats slīpēšanas grauds:  

Laukuma slīpēšanai ar viena vai trīs disku slīpēšanas iekārtu, 
vienmēr izmantojiet to pašu graudu, kādu izmantojāt iepriekšējā 
malu slīpēšanas etapā.

Slīpēšanas darbi 
eļļotām virsmām

Labi sagatavots ideāliem rezultātiem. Perfekti noslīpēta virsma 
rada absolūti pievilcīgu un tīru virsmas izskatu. Vispārīgi runājot, 
tāpat kā lakojot, pirms uzklāj Hartwachs-Öl, Dekorwachs vai 
Öl-Beize produktu, koka grīdas virsma ir smalki jānoslīpē. 
Tabulā ir parādīta rekomendētā slīpēšanas secība. 
 
Jo dziļāks un raupjāks slīpējums, jo pamanāmākas slīpēšanas 
pēdas, nelīdzenumi un padziļinājumi. Virsmas tonēšana šo 
efektu tikai pastiprinās, tā kā pigments noslāņosies slīpējuma 
padziļinājumos. Pēc pēdējās slīpēšanas reizes rūpīgi jānovērtē, 
vai slīpējuma kvalitāte atbilst plānotajai virsmas apdarei un ir 
pietiekama. 
 
Atkarībā no koka sugas un izmantotā produkta, mēs iesakām 
izmantot bezkrāsainai apdarei P120 un tonētām virsmām 
P120 - P150. Virsma uzmanīgi jāattīra no piesārņojuma, taukiem 
vai mazgāšanas līdzekļiem, jo tie var ietekmēt apdares eļļas 
sasaisti ar koka virsmu. 
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K40

K60

K80

K100

K120

K40

K60

K80

Koka grīdas slīpēšana ar lentas vai 
orbitālo slīpmašīnu.

Koka grīdu malu slīpējuma raupjums

A   Liela līmeņa atšķirība starp 
atsevišķiem koka elementiem.

B    Neliela līmeņa atšķirība starp 
atsevišķiem koka elementiem.

C    Biezs apstrādes slānis, liels 
netīrumu un traipu apjoms, dziļi 
skrāpējumi.

D   Plāns apstrādes slānis, neliels 
netīrumu, traipu un skrāpējumu 
apjoms.

RenovācijaJauna ieklāšana

G 40

G 60

G 80

G 120

G 100

G 24

G 60

G 80

G 120

G 100

G 36/40

G 16 G 40

G 60

G 80

G 120

G 24

G 60

G 80

G 40

G 16

G 120

Šuvju pildījums

Šuvju pildījums

Šuvju pildījums

Šuvju 
pildījums

RenovācijaJauna ieklāšana

A C

B D

A

B

C

D

Avots: Eugen LAGLER GmbH 
„Koka grīdu slīpēšana“, Rokasgrāmata, 
2013.gada 1.septembris

Pārbaudiet virsmas kvalitāti un, 
ja nepieciešams, veiciet papildus 

slīpēšanu.

Beigu slīpēšanai izmantojiet viena 
diska slīpēšanas iekārtu.
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Atcerieties:
Izvairieties lietot universālos tīrīšanas 
līdzekļus. Lietojiet tikai viegli mitru drānu 
– ne slapju! Ja nepieciešams, izgrieziet 
drānu sausu.

Visa veida aizsardzība
Koka grīdas seguma uzturēšana un kopšana 
iekštelpās.
Priekšnoteikums koka grīdām: ilgtspējīgums ir būtiski atkarīgs no
pareizās kopšanas. Šeit ir norādīts, kā nodrošināt grīdas seguma
aizsardzību.

Grīdas kopšana

Putekļus un netīrumus ir iespējams 
notīrīt ātri un viegli ar zaļo putekļu 
drānu no Osmo slotu komplekta 
grīdām. Komplektā ietilpst arī mitrās 
kopšanas drāna un aktīvās šķiedras 
drāna, lai atsvaidzinātu grīdu ar 
produktu Osmo Wachspfl ege- und 
Reinigungsmittel (WPR). 

Mitrā kopšana.
Ieteicams lietot mitro kopšanas drānu. 
Osmo Wisch- Fix nelielais daudzums 
ūdenī notīra netīrumus un, pateicoties 
dabīgajām eļļām, palīdz novērst 
grīdas seguma pilnīgu izžūšanu. 
Osmo birste ar smidzinātāju Spray-
Mop ir ideāli piemērota ātrai koka 
grīdas tīrīšanai.
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Nelielu virsmas bojājumu novēršana

Uz grīdas, kas apstrādāta ar Osmo Hartwachs-Öl produktu, 
aplīmējiet apkārt bojātajai vietai krāsošanas lentu, tad 
noslīpējiet un rūpīgi notīriet visus slīpēšanas putekļus.

Caurspīdīgam grīdas segumam: vienmērīgi uzklājiet plānu 
kārtu Hartwachs-Öl Original ar Osmo mikrošķiedras rullīti, 
nodrošiniet labu vēdināšanu un ļaujiet nožūt apmēram 8-10 
stundas. Pēc tam uzklājiet vēl vienu kārtu ar Hartwachs-Öl 
Original, izmantojot kokvilnas drānu. Spīdumu var regulēt, 
nopulējot virsmu ar Osmo Wachspfl ege- und Reinigungs-
mittel (WPR) produktu.

Tonētam grīdas segumam: uzklājiet plānu kārtu ar Osmo 
Öl-Beize vai Hartwachs-Öl Farbig produktu, vai izveidojot 
Dekorwachs un Hartwachs-Öl Original maisījumu. Maisījuma 
proporcijai jābūt tādai pašai kā oriģinālajam pārklājumam. 
Atstāt nožūt 24 stundas. Ja toņa rezultāti nav apmierinoši, 
atkārtojiet procesu. Visbeidzot viegli uzklājiet vēl vienu kārtu 
ar Hartwachs-Öl Original, izmantojot kokvilnas drānu.

Skrāpējumi un iespiedumi Atjaunošana un
atkārtota eļļošana

Intensīva tīrīšana
un atsvaidzināšana

Uz virsmām, kas apstrādātas ar Osmo 
Hartwachs-Öl Original, mazākus 
bojājumus un skrāpējumus ir ļoti 
viegli novērst. Šādos gadījumos, Osmo 
piedāvā pastu Hartwachs-Öl Repa-
ratur-und Pfl egepaste. Pēc tīrīšanas 
un putekļu noslaucīšanas, produktu 
vienkārši uzklājiet uz bojātās virsmas 
un iesmērējiet, piemēram, ar Osmo 
pulēšanas salvetēm Easy Pads. Pēc 8-10 
stundām, virsma ir sausa. Ja nepie-
ciešams, atkārtojiet procesu 2-3 reizes.

Laiku pa laikam koka grīdas segumu ne-
pieciešams atsvaidzināt. Atsvaidzināšana 
palīdz saglabāt virsmas izskatu un 
nodrošina aizsardzību. Šim gadījumam 
produkts Osmo Wachspfl ege- und 
Reinigungsmittel (WPR), pieejams 
izsmidzināmā vai šķidrā veidā, atsvaidzina 
koka grīdas. Šo procesu veic izmantojot 
ar aktīvo šķiedras drānu, kas atrodama 
Osmo grīdas tīrīšanas komplektā.

Uz eļļota koka grīdas seguma aizsargvirs-
mu var atjaunot jebkurā laikā, nenoņemot 
esošo pārklājumu. Rūpīgi notīriet grīdu 
un uzklājiet ļoti plānu kārtu ar Osmo Hart-
wachs-Öl produktu, izmantojot Osmo 
grīdas sareni vai mikrošķiedras rullīti. 
Profesionāļiem mēs iesakām mūsu Osmo 
FloorXcenter vai HandXcenter iekārtu, kā 
ideālu rīku mašinizētai uzklāšanai.

Mūsu padoms: plašāka 
informācij a par tīrīšanu 
un kopšanu
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Ir neskaitāmi daudz faktoru, kas ietekmē koka terases un apšuvumus ārtelpās; mūsu uzturēšanas un 
kopšanas līdzekļi šādu faktoru ietekmētām virsmām ir tikpat daudzveidīgi.

Ilgtspējīgs pret 
laikapstākļiem
Koka terašu un apšuvumu uzturēšana 
un kopšana ārā.

Sākotnējā kopšana

Pēc tam, kad koka terase ir pilnībā ieklāta un pietiekami 
ilgi adaptējusies, var sākt apstrādāt virsmu. Lai saglabātu 
sākotnējo koksnes krāsu, apstrādājiet to ar piemēroto Osmo 
Terrassen- Öl produktu, uzklājot koksnes virsmai divas 
kārtas. Kārtām vajadzētu būt plānām, uzklātām vienmērīgi un 
sausā laikā.

Tomēr, ja nolemjat pieļaut dabiskas patinas izveidošanos uz 
Jūsu koka terases, apstrādājiet to ar Osmo Terrassen- Öl 
Tīkkoks (bezkrāsaina).

Koka terases tīrīšana Pavasara tīrīšana

Notīriet netīrumus un traipus, izmantojot ūdeni kopā ar Osmo 
Holzterrassen-Reiniger. Sajaukšanas attiecība ir no 1:25 līdz 
1:1 atkarībā no tā, cik virsma ir netīra. Visu laiku strādājot ar 
terases koksni, tīriet to ar Osmo birsti terases kopšanai. Pēc 
tam noskalojiet virsmu ar tīru ūdeni. Profesionāļiem iesakām 
tīrīt lielākus laukumus ar Osmo tīrīšanas iekārtu terasēm un 
grīdām.

Dabiskā un mehāniskā nodiluma dēļ, koka terases ne-
pieciešams regulāri atsvaidzināt. Lai to izdarītu, virsmu 
kārtīgi notīriet ar Osmo birsti terases kopšanai un Osmo 
Holzterrassen-Reiniger pagatavota tīrīšanas šķīduma. Zaļās 
nogulsnes, kas ar laiku parādījušās uz virsmas, ir iespējams 
notīrīt ar Osmo Gard Clean (ar biocīdiem rīkojieties uzmanīgi! 
Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju 
par produktu). Pēc tam notīriet virsmu ar tīru ūdeni. Pēc 
kārtīgas nožūšanas, pārklājiet virsmu ar vienu kārtu - vēlreiz 
izmantojot Osmo Terrassen- Öl. Jūsu drošībai varat pārklāt 
virsmai plānu kārtiņu ar pretslīdes eļļu Osmo Anti-Rutsch 
Terrassen- Öl.

Mūsu padomi:
informācij a par
virsmas kopšanu
un uzturēšanu
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Intensīva tīrīšana un atsvaidzināšana

Ko darīt, ja Jūsu koka terasei ir attīstījusies dabiski pelēka 
patina? Specializēta tīrīšana un atsvaidzināšana ir atbilde uz 
jūsu jautājumu. Lai to izdarītu, visa terase ir jāsamitrina ar tīru 
ūdeni. Pēc tam bagātīgi uzklājiet  virsmai Osmo Holz-Ent-
grauer Kraft-Gel gēlu ar sareni. Pēc 20 minūtēm iedarbības 
laika virsma ir jānotīra ar cietu sareni (birsti) un lietojot daudz 
ūdens. Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel gēls palīdz trīs veidos. 
Pirmkārt, virsma ir notīrīta, otrkārt, izšķīdina vecos, nobružātos 
pārklājumus un, treškārt, notīra pelēko patinu. Pēc 48 stundu 

žūšanas, atjaunotā koka virsma ir jāapstrādā ar Osmo Holz-
schutz Öl Lasur. Šis pārklājums ir divi vienā - gan grunts, gan 
virsējā kārta - ilgstoša optimāla aizsardzība.

Koka terasēm, pēc apstrādes ar Osmo Holz-Entgrauer 
Kraft-Gel un attiecīgā nožūšanas laika, atsvaidzināto virsmu 
nepieciešams aizsargāt uzklājot plānu kārtu Osmo Terrassen- 
Öl.

Veco pārklājumu un iepriekšējās 
apstrādātās virsmas noņemšana

Ar Osmo Anstrich-Entferner Gel palīdzību optimāli tiek 
noņemti vecie pārklājumi no terasēm un mēbelēm. Vienkārši 
uzklājiet gēlu uz tīras koka virsmas un ļaujiet iedarboties vis-
maz līdz 30 minūtēm. Kamēr gēls iedarbojas, uzturiet virsmu 
mitru, piemēram, smidzinot uz tās ūdeni. Pēc tam noberziet 
virsmu visā tās garumā, skalojot to ar lielu daudzumu ūdens. 
Ja pēc visa nepieciešams virsmu pāreļļot, tad virsma pēc 
nožūšanas vispirms jāapstrādā ar Osmo Holz-Entgrauer 
Kraft-Gel.

Polimēru kompozītmateriāla
tīrīšana terasēm

WPC un BPC terase var mainīt krāsu, piemēram, “ūdens 
gredzenu” dēļ, kuri rodas mitruma un zema koksnes satura 
mijiedarbības rezultātā. Šo un citas krāsas izmaiņas var viegli 
noņemt, izmantojot Osmo WPC & BPC Reiniger. Lai to veiktu, 
vispirms notīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem, izman-
tojot birsti. Koncentrātu pēc vajadzības var atšķaidīt ar ūdeni 
sajaukšanas proporcijā no 1:20 līdz 1:10. Uzklājiet tīrīšanas 
šķīdumu uz visa laukuma ar Osmo birsti terašu kopšanai un 
ļaujiet iedarboties 10 minūtes. Pēc tam rūpīgi noskalojiet 
ar ūdeni. Profesionāļiem iesakām tīrīt lielākus laukumus 
ar Osmo tīrīšanas iekārtu terasēm un grīdām, kā lielisku 
risinājumu mašinizētai pārklāšanai.
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Osmo iesaka
Ieteikumi koku sugām

KOKA SUGA
HART WACHS-
ÖL ORIGINAL

HART WACHS-
ÖL RAPID

HARTWACHS- 
ÖL EXPRESS

HARTWACHS- 
ÖL EXPRESS 
CIETINĀTĀJS

HARTWACHS- 
ÖL  

ANTI-RUTSCH 
KLARWACHS

HART WACHS-
ÖL FARBIG

Kļava + + + + + o +

Afromosia – – – + 1) – + –

Akācija + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Bambuss + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o –

Bērzs + + + + + o +

Bumbiere + + + + + o +

Dižskābardis + + + + + o +

Doussie / Afzelia – – – + 1) – + –

Ozols + + + + + o +

Ozols, dūmots + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Alksnis + + + + + o +

Osis + + + + + o +

Eikalipts + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Egle + + + + + o +

Ipe (dzelzskoks) – – – + 1) – + –

Jarrah, Austrālijas + + + + + o +

Jatoba + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + –

Iroko – – – + 1) – + –

Kempas + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Priede + + + + + o +

Ķirsis + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Korķis + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Lapegle + + + + + o +

Sarkankoks – – – + 1) – + –

Merbau + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1)

Riekstkoks, Amerikas + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Riekstkoks, Brazīlijas – – – + 1) – + –

Olīvkoks + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + + 1)

OSB, slīpēts + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Palisandrs – – – + 1) – + –

Priede, sveķaina + + + + + o +

Robīnija + + + + + o +

Tīkkoks + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Tīģerkoks + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o –

Goba + + + + + o +

Riekstkoks + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) o + 1)

Venge – – – + 1) – + –
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KOKA SUGA HART-
WACHS-ÖL 

EFFEKT 
NATURAL

HART-
WACHS-ÖL 

EFFEKT 
ZELTS/ 

SUDRABS

DEKORWACHS 2K HOLZ-ÖL ÖL-BEIZE
DOOR-

OIL
REAKTIONS-

BEIZE

Kļava + – o + o + –

Afromosia – – – + – – –

Akācija – o + 1) + + + 1) –

Bambuss + 1) – – + – + 1) –

Bērzs + – + + + + –

Bumbiere o – + + + + –

Dižskābardis + – o + + + –

Doussie / Afzelia – – – + – – –

Ozols + o + + + + +

Ozols, dūmots – + 1) + 1) + + + 1) –

Alksnis + – + + + + –

Osis + o + + + + +

Eikalipts – – o + o + 1) –

Egle + – + + + + –

Ipe (dzelzskoks) – – – + – – –

Jarrah, Austrālijas – + + + + + –

Jatoba – – – + – + 1) –

Iroko – – – + – – –

Kempas – + 1) o + o + 1) –

Priede + – + + + + –

Ķirsis – – – + – + 1) –

Korķis + 1) – + 1) + + – –

Lapegle + – + + + + –

Sarkankoks – – – + – – –

Merbau – – o + o + 1) –
Riekstkoks, Amerikas – – o + o + 1) –

Riekstkoks, Brazīlijas – – – + – – –

Olīvkoks – – – + – + 1) –

OSB, slīpēts + 1) – + 1) + + + 1) –

Palisandrs – – – + – – –

Priede, sveķaina + – + + + + –

Robīnija + o + + + + +

Tīkkoks – o + 1) + + + 1) –

Tīģerkoks – – – + – + 1) –

Goba – – + + + + –

Riekstkoks – – o + + + 1) –

Venge – – – + – – –

+ Ieteicams 

+1) Plānā kārtā 

o Iespējams 

– Nav ieteicams
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Produktu meklētājs

Nepieciešamas 
speciālistu zināšanas 
un darbarīki

Piemērots

Hartwachs-
Öl Original

Hartwachs-
Öl Rapid

Hartwachs-
Öl Express

Hartwachs-
Öl Anti 

Rutsch R9 / 
Anti Rutsch 

Extra R11

Hartwachs-
Öl Eff ekt

Hartwachs-
Öl Farbig

Klarwachs Beton-Öl

Lappuse 32 32 33 34 34 36 37 37

Grīda • • • • • • • •
Mēbeles • • • - • • • •
Sienas/ Griesti - - - - - - - •
Darba virsmas • • • - - • - •
Durvis - - - - - - - -
Kāpnes • • • • • • • •
Bērnu rotaļlietas • • • - • • • -
Vannas istabas • • • - • • - •
Logi - - - - - - - -

Wohnraum-
Wachs

Uviwax®

UV-
Protection

Pfl ege-Öl Šķidrā vaska 
atjaunotājs

Wachs-
pfl ege- und 
Reinigungs-
mittel (WPR)

Wachs-
pfl ege- und 
Reinigungs-

spray

Wisch-Fix Intensiv- 
Reiniger 

(koncentrāts)

Lappuse 52 52 53 53 54 54 55 55

Grīda - - • • • • • •
Mēbeles • - • • • • • •
Sienas/ Griesti • • • - • • • •
Darba virsmas - - • • • • • •
Durvis • • • - • • • •
Kāpnes - - • • • • • •
Bērnu rotaļlietas • • • - • • • •
Vannas istabas - - • - • • • •
Logi - - • - • • • •
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Piezīme: produktu pārklājums atšķiras atkarībā no esošās koksnes stāvokļa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām virsmām. Citādas virsmas, piemēram, 
rievotas,  var radīt produkta pārklājuma novirzi. Rezultāti var atšķirties arī no koksnes sugas un virsmas  īpašībām, tāpēc ieteicams no sākuma veikt izmēģinājuma uzklāšanu.

Mikrošķiedras 
rullītis

Ota

Grīdas/ terases 
sarene

Birste

Drāna

Lāpstiņa

Paliktnis

FloorXcenter

Izsmidzinātājs

HandXcenter

Dekorwachs Dekorwachs Spritz-Wachs 2K Holz-Öl Öl-Beize Reaktions-
beize

TopOil Holzprotektor Door-Oil Eļļa gaļas 
dēlīšiem

JAUNS JAUNS

40 41 42 43 46 47 50 50 51 51

• • • • • • - - - -

• • • • • • • • - •

• • - - - • - • - -

• • • - • • • - - •

• • - - - • - - • -

• • • • • • - - - -

• • • - • - • • - -

• • • - • - - • - -

• • - - - - - • - -

Spray-
Cleaner

Hartwachs-
Öl remonta 

un kopšanas 
pasta

Galdnieku 
tepe

Tepe kokam Abbeizer 
(krāsas 

noņēmējs)

Kopšanas 
komplekts 

grīdām

Kopšanas 
komplekts 

kāpnēm

TopOil 
komplekts

56 56 57 57 58 58 59 59

• • • • - • - -

• • • - • - - •

• • • - - - - -

• • • - • - - •

• • • - • - - -

• • • • • • • -

• • • - • - - •

• • • - • • - -

• • • - • - - -
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Gardermoen lidosta, Norvēģijā

Osmo Hartwachs-Öl produkts, sedzot vairāk 
nekā 24 000 kvadrātmetrus, ir sasniedzis savu 
mērķi- it īpaši attiecībā uz sabiedriskajām 
zonām - restorānos un beznodokļu veikalos. 

Veiksmīga praktiskā un izturības pieredze: katru 
gadu lidosta apkalpo aptuveni 30 miljonus 
pasažieru.

Aizsargs pret
nelabvēlīgiem apstākļiem
Hartwachs-Öl Original produkts 
nodrošina efektīvu nodiluma 
aizsardzību optimālam iekštelpu 
klimatam.
Hartwachs-Öl Original
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Ideāls sabiedriskajām
zonām

Īpašās priekšrocības

>  Efektīva aizsardzība pret netīrumiem, 
traipiem un nodilumu

> Telpām ar paaugstinātu noslodzi
>  Nesatur toksiskus biocīdus, konser-

vantus, aromātiskos savienojumus un 
alerģiju izraisošas terpentīna eļļas

>  Plašs produktu klāsts, ja nepieciešams, 
ar ļoti īsu nožūšanas laiku profesionāļiem

> Viegli labojamas kļūdas
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Hartwachs-Öl Original Hartwachs-Öl Rapid

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Noturīga pret vīnu, 
alu, kolu - neveido 
ūdens pleķus

Viegli kopjama 
un atjaunojama

Otro kārtu 
var uzklāt pēc 
apmēram 8-10 
stundām

24 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta, slīpēta koka apm. 35 ml/m².

2. Kļūdas slapjā pārklājumā var labot 30 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas.

3. Žūšanas laiks apm. 8 – 10 stundas (normālos klimatiskos apstākļos, 23 °C/ 50 
% rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

4. Ja ir vēlēšanās, starp kārtām virsmu var nopulēt ar smalkgraudainu 
smilšpapīru (P400) vai ar Scotch spilventiņu.

5. Otrā kārta apm. 35 ml/m².

6. Žūšanas laiks apm. 8 – 10 stundas; skatīt 3. punktu.

Piezīme: Kuģu būvniecībā ir izmantojams saskaņā ar SOLAS sertifi kāciju vai kā 
pretslīdes produkts (R9/R11)

Cietā vaska eļļa Osmo Hartwachs-Öl Original eļļa ir lieliski piemērota dažādu koka 
virsmu aizsardzībai, kā piemēram, masīvkoka un dēļu grīdām, parketam, OSB un 
korķu grīdām, kā arī mēbelēm.

Izturīga pret 
skrāpējumiem un 
nodilumizturīga

Iespējams daļēji 
izlabot

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,375 103 00 161 4

0,75 103 00 162 4

2,50 103 00 163 2

10,00 103 00 164 1

25,00 103 00 165 1

0,375 103 00 023 4

0,75 103 00 001 4

2,50 103 00 002 2

10,00 103 00 003 1

25,00 103 00 004 1

0,375 103 00 043 4

0,75 103 00 045 4

2,50 103 00 050 2

10,00 103 00 055 1

25,00 103 00 057 1

0,375 111 00 118 4

0,75 111 00 119 4

2,50 111 00 120 2

10,00 111 00 121 1

25,00 111 00 109 1

3011 Bezkrāsaina spīdīga

3032  Bezkrāsaina zīdaini 
matēta

3062 Bezkrāsaina matēta

3065  Bezkrāsaina
pusmatēta

Produkta lietošana

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Noturīga pret vīnu, 
alu, kolu - neveido 
ūdens pleķus

Viegli kopjama 
un atjaunojama

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 4-5 
stundām

24 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 24 stundu laikā, 2 kārtas

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta, slīpēta koka apm. 35 ml/m2.

2. Kļūdas slapjā pārklājumā var labot 30 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas.

3. Žūšanas laiks apm. 4 - 5 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23°C/ 50 % 
rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

4. Ja ir vēlēšanās, starp kārtām virsmu var nopulēt ar smalkgraudainu 
smilšpapīru (P400) vai ar Scotch spilventiņu.

5. Otrā kārta apm. 35 ml/m2. 

6. Žūšanas laiks apm. 4 - 5 stundas; skatīt 3. punktu.

Cietā vaska eļļa Osmo Hartwachs-Öl Rapid ir lieliski piemērota visu veidu koka 
grīdu aizsardzībai, tādu kā masīvkoka un dēļu grīdu segumiem, parketa, OSB un 
korķa grīdām, kā arī mēbelēm.

Ātra žūšana
Izturīga pret 
skrāpējumiem un 
nodilumizturīga

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 103 00 093 4

2,50 103 00 092 2

10,00 103 00 091 1

25,00 103 00 085 1

0,75 103 00 101 4

2,50 103 00 098 2

10,00 103 00 097 1

25,00 103 00 096 1

0,75 151 00 512 4

2,50 151 00 513 2

10,00 151 00 518 1

25,00 151 00 519 1

3232  Bezkrāsaina zīdaini 
matēta

3262 Bezkrāsaina matēta

3240 Balta zīdaini matēta

Iespējams daļēji 
izlabot

Produkta lietošana

m2 m2

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)
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Hartwachs-Öl Express Hartwachs-Öl Express cietinātājs

Var izmantot 
kopā ar 
cietinātāju

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Noturīga pret 
vīnu, alu, kolu - 
neveido ūdens 
pleķus

Viegli kopjama 
un atjaunojama

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 2-3 
stundām

24 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 1 dienā, 2 kārtas

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta, slīpēta koka apm. 35 ml/m².

2. Kļūdas slapjā pārklājumā var labot 30 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas.

3. Žūšanas laiks apm. 2 - 3 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/50 % 
rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

4. Ja ir vēlēšanās, starp kārtām virsmu var nopulēt ar smalkgraudainu 
smilšpapīru (P400) vai ar Scotch spilventiņu.

5. Otrā kārta apm. 35 ml/m². 

6. Žūšanas laiks apm. 2 - 3 stundas; skatīt 3. punktu.

Ieteikums: Lai paātrinātu žūšanas laiku, Hartwachs-Öl Express eļļai iespējams 
pievienot cietinātāju 6632.

Cietā vaska eļļa Osmo Hartwachs-Öl Express ir lieliski piemērota visu veidu koka 
grīdu aizsardzībai, tādiem kā masīvkoka un dēļu grīdu segumiem, parketa, OSB 
un korķa grīdām, kā arī mēbelēm.
Kombinācijā ar cietinātāju 6632, piemērots ar ekstraktvielām bagātiem lapu 
kokiem, piemēram, šoreja, venge, Merbau u.c.

Ļoti ātra žūšana
Izturīga pret 
skrāpējumiem un 
nodilumizturīga

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 103 00 132 4

2,50 103 00 134 2

10,00 103 00 136 1

25,00 103 00 138 1

0,75 103 00 282 4

2,50 103 00 284 2

10,00 103 00 286 1

25,00 103 00 288 1

0,75 103 00 293 4

2,50 103 00 289 2

10,00 103 00 291 1

25,00 103 00 292 1

3332  Bezkrāsaina zīdaini 
matēta

3362 Bezkrāsaina matēta

3340 Balta 

Produkta lietošana

Saīsināts 
žūšanas laiks

Īpaši piemērots 
eļļainām un 
sveķainām 
koksnēm

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,15 151 00 525 66632 Bezkrāsaina 

Ideāli piemērots 
sabiedriskajām 
vietām

Produkta lietošana

IETEIKUMS

Spīdoši rezultāti.
Spīduma izmaiņas.
Pavisam normāls process: ar laiku spīdīgas virsmas kļūst 
matētas, un matētas - spīdīgas. Tādēļ mēs sniedzam nozīmīgu 
paskaidrojumu saviem klientiem, kādēļ ir sastopamas spīduma 
izmaiņas. Mūsu padoms: ja klients vēlas mainīt spīdumu, tad 
to var izdarīt bez jebkādām grūtībām. Virsmas spodrināšana 
ar Osmo Wachspfl ege- und Reinigungsmittel (WPR) piešķir 
intensīvāku spīdumu. Turpretī pārāk spīdīgas virsmas 
novēršanai, nepieciešams  uzklāt kārtu ar matēto Osmo 
Pfl ege-Öl. Spīdoši rezultāti.

Osmo Hartwachs-Öl Express cietinātājs darbojas kā piedeva Osmo Hartwachs-Öl 
Express žūšanas paātrināšanai.

Gatava virsma 1 dienā, 2 kārtas

1. Atveriet cietinātāja pudeli un ielejiet saturu Hartwachs-Öl Express traukā. 
Pilnībā iztukšojiet pudeli. Rūpīgi samaisiet.

2. Apstrādi jāveic tā pat kā ar Hartwachs-Öl Express

3. Žūšanas laiks apm. 1-2 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/50 % rel. 
mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var pagarināt žūšanas 
laiku. Nodrošiniet labu ventilāciju.

Piezīme: 0,15 l cietinātājs nepieciešams 2,5 l Hartwachs-Öl Express. Pēc 
cietinātāja pievienošanas, izstrādes laiks samazinās līdz 60 minūtēm. Nesamaisiet 
vairāk materiāla nekā varat apstrādāt 45 minūšu laikā. Ja neizmantosiet visu 
Hartwachs-Öl Express, materiālu samaisiet atsevišķā tvertnē, pievienojot 6% 
cietinātāja.

m2

Profesionāļu 
produkts
Speciālistu 
zināšanas un instrumenti 
nepieciešami

Profesionāļu 
produkts
Speciālistu 
zināšanas un instrumenti 
nepieciešami
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Hartwachs-Öl Anti Rutsch R9 /
Anti Rutsch Extra R11

Hartwachs-Öl Effekt

Organiskās 
pretslīdes 
daļiņas

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Noturīga pret 
vīnu, alu, kolu - 
neveido ūdens 
pleķus

Viegli kopjama 
un atjaunojama

Otro kārtu 
var uzklāt pēc 
apmēram 8-10 
stundām

24 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta, slīpēta koka apm. 35 ml/m².

2. Kļūdas slapjā pārklājumā var labot 30 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas.

3. Žūšanas laiks apm. 8 – 10 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/50 % 
rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

4. Otrā kārta apm. 35 ml/m². 

5. Žūšanas laiks apm. 8 – 10 stundas; skatīt 3. punktu.

Ieteikums: Osmo Hartwachs-Öl Anti-Rutsch/Anti-Rutsch Extra nevar izlīdzināt ar 
viena diska iekārtu (balto pulēšanas disku).

Eļļa Osmo Hartwachs-Öl Anti Rutsch/Anti Rutsch Extra ar pretslīdes efektu ir 
piemērota koka grīdu aizsardzībai, tādiem kā masīvkoka un dēļu grīdu segu-
miem, parketa, OSB un korķa grīdām, kurām nepieciešama augsta pretslīdes 
aizsardzība (publiskas telpas).

Ideāli piemērots 
sabiedriskajām 
vietām

Izturīga pret 
skrāpējumiem un 
nodilumizturīga

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 104 00 077 4

2,50 104 00 078 2

10,00 104 00 079 1

0,75 104 00 095 4

2,50 104 00 096 2

10,00 104 00 097 1

3088  Bezkrāsaina 
pusmatēta (R9)

3089  Bezkrāsaina 
zīdaini matēta (R11)

Produkta lietošana

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Noturīga pret vīnu, 
alu, kolu - neveido 
ūdens pleķus

Viegli kopjama 
un atjaunojama

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 24 
stundām

30 m²/1 l
1 Kārta

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 103 00 069 4

2,50 103 00 073 2

10,00 103 00 079 1

0,75 103 00 113 4

2,50 103 00 114 2

10,00 103 00 116 1

0,375 101 00 323 4

0,75 103 00 071 4

2,50 103 00 072 2

0,375 101 00 324 4

0,75 103 00 077 4

2,50 103 00 078 2

3041 Dabiska matēta

3044 Mitras virsmas efekts  

3091 Sudraba caurspīdīga

3092 Zelta caurspīdīga

Produkta lietošana

Osmo Hartwachs-Öl Effekt eļļa ir ideāli piemērota, lai radītu interjerā dekoratīvu 
efektu koka grīdas segumam. Izmantojot Hartwachs-Öl Effekt Natural, interjerā 
tiek panākta gandrīz neredzama dabīgas krāsas koka apdare. Savukārt Hart-
wachs-Öl Effekt Sudraba / Zelta eļļa ir piemērota, lai papildinātu ar dekoratīviem 
efektiem tumšas koka grīdas virsmu.

Gatava virsma 2 – 3 dienās, 2 – 3 kārtas

(1. kārta Hartwachs-Öl Effekt, 2. kārta Hartwachs-Öl Original)

1.  Pirmā kārta uz neapstrādāta, slīpēta koka apm. 30 ml/m².

2. Kļūdas slapjā pārklājumā var labot 30 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas.

3. Žūšanas laiks apm. 24 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/ 50 % rel. 
mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt žūšanas 
laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

4. Ja nepieciešams, tad starp kārtām virsmu iespējams nopulēt ar smalkgraudai-
nu smilšpapīru (P400) vai ar Scotch spilventiņu.

5. Otrā kārta apm. 35 ml/m², lietojot Hartwachs-Öl Original.

6. Žūšanas laiks apm. 8 – 10 stundas, skatīt 3. punktu.

Ieteikums: Lai tiktu sasniegts vēlamais sudraba vai zelta efekts, vispirms uzklājiet 
Osmo Dekorwachs Melna (3169) kā bāzes toņa kārtu un atļaujiet nožūt 24 
stundas. Lai pabeigtu virsmas apstrādi nepieciešama papildus vēl 1 diena.

m2

m2

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)
Pretslīdes 
efekts
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Neapstrādāts izskats. 
Dabas skaistums.

Koksnei kā dabīgam materiālam vajadzētu vairāk un biežāk 
izskatīties tā, it kā tā būtu neapstrādāta. Koka grīdas, kas ir 
dabīgas, ar savām īpašībām un tekstūru, piešķir mājai unikālu 
un savdabīgu atmosfēru. Koka virsmas, kas apstrādātas ar 

Osmo Hartwachs-Öl Effect Natural saglabā dabīgo koksnes 
krāsu. Baltie pigmenti novērš kokam tā saukto „pastāvīgo mitro 
efektu“ vai „dzintaraino krāsu“. Virsmas izskatās tā, it kā būtu 
atstātas neskartas, tomēr tās ir droši aizsargātas!

IETEIKUMS
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IETEIKUMSHartwachs-Öl Farbig

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Noturīga pret vīnu, 
alu, kolu - neveido 
ūdens pleķus

Viegli kopjama 
un atjaunojama

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 24 
stundām

30 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtās

(1.kārta Hartwachs-Öl Farbig, 2.kārta Hartwachs-Öl Original)

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta, slīpēta koka apm. 30 ml/m2.

2. Kļūdas slapjā pārklājumā var labot 30 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas.

3. Žūšanas laiks apm. 24 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/50 % rel. 
mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt žūšanas 
laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

4. Ja ir vēlēšanās, starp kārtām virsmu var nopulēt ar smalkgraudainu 
smilšpapīru (P400) vai ar Scotch spilventiņu. 

5. Otrā kārta apm. 35 ml/m2 ar Hartwachs-Öl Original.  

6. Žūšanas laiks apm. 8 – 10 stundas; skatīt 3. punktu.

Grīdām, kuras pārklātas ar baltu pigmentu, kā virskārtu ieteicams lietot Osmo 
Hartwachs-Öl Farbig Balta (3040).

Eļļa Osmo Hartwachs-Öl Farbig ir lieliski piemērota visu veidu koka grīdu 
aizsardzībai un apdarei, tādiem kā masīvkoka un dēļu grīdu segumiem, parketa, 
OSB un korķa grīdām, kā arī mēbelēm.

Viegla uzklāšana Koka šķiedra 
paliek redzama

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 103 00 021 4

2,50 103 00 022 2

10,00 103 00 034 1

0,75 103 00 406 4

2,50 103 00 408 2

10,00 103 00 411 1

0,75 101 00 294 4

2,50 101 00 300 2

10,00 103 00 135 1

0,75 101 00 302 4

2,50 101 00 303 2

10,00 103 00 205 1

0,75 101 00 305 4

2,50 101 00 306 2

10,00 103 00 235 1

0,75 101 00 311 4

2,50 101 00 312 2

10,00 103 00 285 1

0,75 101 00 317 4

2,50 101 00 318 2

10,00 103 00 295 1

3040 Balta  

3067 Gaiši pelēka  

3071 Medus  

3072 Dzintara  

3073 Terra  

3074 Grafīta  

3075 Melna  

Apdare ar visām 
Osmo cietā vaska 
eļļām

Produkta lietošana

Izkrāsojiet savu dzīvi!
Krāsains grīdas segums.
Krāsaini grīdas segumi patiešām ir stilā, un šis trends nekad 
nenovecos. Mūsu padoms Jums, lai Jūs būtu apmierināti:

1.  Tonēta grīda ar Hartwachs-Öl Farbig

Uzklājiet pirmo kārtu ar Hartwachs-Öl Farbig – produktu, 
kas ir septiņos dažādos toņos. Turpiniet ar Hartwachs-Öl 
Original, kā noslēdzošo kārtu.

2. Tonēta grīda ar Dekorwachs

Parasta tonēšana 
Vispirms uzklājiet kārtu ar Dekorwachs un tad noslēdzošo 
kārtu ar Hartwachs-Öl Original. 

Detalizēts krāsojums
Samaisiet Dekorwachs un Hartwachs-Öl Original ar 
attiecību 1:10 un uzklājiet pirmo kārtu ar maisījumu uz 
virsmas. Otrā kārta tiek uzklāta ar Osmo Hartwachs-Öl 
Original. 

Lūdzu ievērojiet!
> Intensīvs krāsas pārklājums uz grīdas ar Dekorwachs 

nav iespējams. Otrā kārta arī nav ieteicama.

>  Ja grīdu krāso ar Dekorwachs 3111 Balta, 3186 Balta
matēta vai 3188 Sniegs, tad virsējo kārtu nepie-
ciešams uzklāt ar Hartwachs-Öl Farbig 3040 Balta.

m2

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)
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Klarwachs Beton-Öl

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Noturīga pret vīnu, 
alu, kolu - neveido 
ūdens pleķus

Viegli kopjama 
un atjaunojama

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 12 
stundām

24 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtās

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta, slīpēta koka apm. 35 ml/m2.

2. Ļaut nožūt 30 minūtes. Noslaucīt lieko vasku un pielabot neapstrādātās zonas.

3. Žūšanas laiks apm. 12 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23°C/ 50 % rel. 
mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt žūšanas 
laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

4. Otrā kārta apm. 35 ml/m2.

5. Ļaut nožūt 30 minūtes un noslaukiet lieko vasku.

6. Žūšanas laiks apm. 12 stundas; skatīt 3. punktu.

Osmo Klarwachs ir piemērota iekšdarbos ikvienai koka virsmai: sienu un griestu 
paneļiem, koka grīdas segumiem, mēbelēm un bērnu rotaļlietām.
Ūdens atgrūdošo īpašību dēļ, tā ir ieteicama arī koka virsmām mitrās telpās 
(virtuves, vannas istabas, baseini). Osmo Klarwachs ir īpaši ieteicama eksotiskām 
koku sugām, piemēram, Šorea, Venge, Merbau utt.

Īpaši piemērots 
eļļainām un 
sveķainām 
koksnēm

Dziļi iesūcas 
kokā

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 102 00 001 4

2,50 102 00 002 2

25,00 102 00 003 1

1101  Bezkrāsaina zīdaini 
matēta

Iespējams daļēji 
izlabot

Produkta lietošana

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Ūdeni un 
netīrumus 
atgrūdoša virsma

Viegli kopjama 
un atjaunojama

Otro kārtu 
var uzklāt pēc 
apmēram 8-10 
stundām

50 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

1. Uzklājiet produktu plānā kārtā, izmantojot Osmo sareni, eļļas apdares 
aplikatoru vai mikrošķiedras rullīti.

2. Noņemiet lieko daudzumu ar spilventiņu vai nepluksnājošu drānu.

3. Žūšanas laiks apm. 8 – 10 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/ 50 % 
rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

4. Uzklājiet otro kārtu arī plānā slānī (atjaunojot jau eļļotas virsmas, parasti pietiek 
uzklāt vienu kārtu produkta uz notīrītas virsmas)

5. Žūšanas laiks apm. 8 – 10 stundas; skatīt 3. punktu.

Osmo Beton-Öl produkts ir piemērots gandrīz visu veidu betona, mākslīgā 
akmens, cementa, mikroporaina dabiskā akmens pulētām, slīpētām virsmām, kā 
arī neglazētām fl īzēm. Īpaši piemērots sienu paneļiem un grīdas dēļiem virtuvē un 
vannas istabā, kā arī galda virsmām, palodzēm un darba virsmām virtuvē.

Augsta ūdens 
atgrūšana

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 115 00 115 4

2,50 115 00 116 2
610  Bezkrāsaina zīdaini

matēta

Produkta lietošana

m2 m2

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)
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Divtoņu tehnkia ar Dekorwachs

Spēlējieties ar krāsu – esiet radoši ar divtoņu 
tehniku. Uz teksturētām koka virsmām var 
sasniegt visbrīnišķīgākos krāsu efektus. 

Norādījumi ir pieejami mūsu tīmekļa vietnē 
www.osmolatvija.lv 

Daudzpusīgs 
interjeram
Nav svarīgi, vai virsma ir caurspīdīga 
vai toņu piesātināta – Dekorwachs 
produkts efektīvi aizsargās pret 
ūdeni un netīrumiem.
 Dekorwachs
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Pielāgotas krāsas pieejamas
atbilstoši RAL un NCS katalogiem

Īpašas priekšrocības

> Ideāls pielietojums mitrām telpām
>  Pievilcīgi krāsu dizaini teksturētām 

koksnes virsmām
>  Visus toņus ir iespējams jaukt kopā 

citu ar citu
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Dekorwachs

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Noturīga pret vīnu, 
alu, kolu - neveido 
ūdens pleķus

Viegli kopjama 
un atjaunojama

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 24 
stundām

24 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 1 – 2 dienās, 1 – 2 kārtas

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta, slīpēta koka apm. 35 ml/m².

2. Kļūdas slapjā pārklājumā var labot 30 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas.

3. Žūšanas laiks apm. 12 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23°C/ 50 % rel. 
mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt žūšanas 
laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

Gaiši tonēts lazējošs efekts: 20 minūšu laikā pēc kārtas uzklāšanas, noslaukiet 
virsmu ar drānu vai balto pulēšanas disku koka šķiedru virzienā.
Intensīvs: Ja ir nepieciešama pastiprināta krāsas intensitāte, atkārtojiet procesu. 
Maksimāli uzklāt 2 kārtas. Attiecas tikai uz intensīviem toņiem.
Kā tonējoša grunts grīdas segumam: žūšanas laiks apm. 24 stundas (12 stundu 
vietā; skatīt 3. punktu). Otrā kārta apm. 35 ml/m² ar Hartwachs-Öl Original. 
Žūšanas laiks apm. 8 – 10 stundas; skatīt 3. punktu.

Grīdām, kuras pārklātas ar baltu pigmentu, kā virskārtu ieteicams lietot Osmo 
Hartwachs-Öl Farbig Balta (3040).

Osmo Dekorwachs ir piemērota koka virsmu aizsardzībai un apdarei iekšdarbos: 
sienu panelējumu, ietvarlīstu un siju, kā arī durvju apdarei. Piemērots arī līmētiem 
paneļiem, kokšķiedras platēm un MDF. Lielisks kā grunts tonējums koka grīdas 
segumiem, lai pārklātu tumšas koka virsmas. Ļoti ieteicams mēbelēm un bērnu 
rotaļlietām.

Pēc pieprasījuma pieejams arī 25 L iepakojumos.
Pēc pieprasījuma ir pieejams arī 186 RAL un 1950 NCS krāsu toņos. 
Efekta, luminiscējušās vai metāliskie toņi nav pieejami.

Viegla uzklāšana

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,125 101 00 091 6

0,375 101 00 001 4

0,75 101 00 002 4

2,50 101 00 003 2

0,125 101 00 811 6

0,375 101 00 812 4

0,75 101 00 814 4

2,50 101 00 816 2

0,125 101 00 801 6

0,375 101 00 802 4

0,75 101 00 805 4

2,50 101 00 807 2

0,125 101 00 092 6

0,375 101 00 004 4

0,75 101 00 005 4

2,50 101 00 006 2

0,125 101 00 330 6

0,375 101 00 332 4

0,75 101 00 336 4

2,50 101 00 338 2

0,125 101 00 341 6

0,375 101 00 342 4

0,75 101 00 344 4

2,50 101 00 444 2

0,125 101 00 093 6

0,375 101 00 013 4

0,75 101 00 014 4

2,50 101 00 015 2

0,125 101 00 094 6

0,375 101 00 075 4

0,75 101 00 076 4

2,50 101 00 077 2

3101 Bezkrāsaina  

3102 Gaišs tvaicēts 
dižskābardis  

3103 Gaišs ozols  

3111 Balta  

3118 Granīta pelēka  

3119 Zīda pelēks  

3123 Priede  

3136 Bērzs  

Produkta lietošana

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,125 101 00 095 6

0,375 101 00 078 4

0,75 101 00 079 4

2,50 101 00 080 2

0,125 101 00 096 6

0,375 101 00 084 4

0,75 101 00 085 4

2,50 101 00 086 2

0,125 101 00 270 6

0,375 101 00 271 4

0,75 101 00 272 4

2,50 101 00 273 2

0,125 101 00 098 6

0,375 101 00 022 4

0,75 101 00 023 4

2,50 101 00 024 2

0,125 101 00 099 6

0,375 101 00 031 4

0,75 101 00 032 4

2,50 101 00 033 2

0,125 101 00 100 6

0,375 101 00 081 4

0,75 101 00 082 4

2,50 101 00 083 2

0,125 101 00 263 6

0,375 101 00 261 4

0,75 101 00 262 4

2,50 101 00 291 2

3137 Ķirsis  

3138 Sarkankoks  

3143 Konjaks  

3161 Melnkoks  

3164 Ozols  

3166 Valrieksts  

3168 Antīks Ozols  

m2

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)
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Dekorwachs

Gatava virsma 1 – 2 dienās, 1 – 2 kārtas

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta, slīpēta koka apm. 35 ml/m².

2. Kļūdas slapjā pārklājumā var labot 30 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas.

3. Žūšanas laiks apm. 12 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23°C/ 50 % rel. 
mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt žūšanas 
laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

Gaiši tonēts lazējošs efekts: 20 minūšu laikā pēc kārtas uzklāšanas, noslaukiet 
virsmu ar drānu vai balto pulēšanas disku koka šķiedru virzienā.
Intensīvs: Ja ir nepieciešama pastiprināta krāsas intensitāte, atkārtojiet procesu. 
Maksimāli uzklāt 2 kārtas. Attiecas tikai uz intensīviem toņiem.
Kā tonējoša grunts grīdas segumam: žūšanas laiks apm. 24 stundas (12 stundu 
vietā; skatīt 3. punktu). Otrā kārta apm. 35 ml/m² ar Hartwachs-Öl Original. 
Žūšanas laiks apm. 8 – 10 stundas; skatīt 3. punktu.

Grīdām, kuras pārklātas ar baltu pigmentu, kā virskārtu ieteicams lietot Osmo 
Hartwachs-Öl Farbig Balta (3040).

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Noturīga pret vīnu, 
alu, kolu - neveido 
ūdens pleķus

Viegli kopjama 
un atjaunojama

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 24 
stundām

24 m²/1 l
1 Kārta

Osmo Dekorwachs ir piemērota koka virsmu aizsardzībai un apdarei iekšdarbos: 
sienu panelējumu, ietvarlīstu un siju, kā arī durvju apdarei. Piemērots arī līmētiem 
paneļiem, kokšķiedras platēm un MDF. Lielisks kā grunts tonējums koka grīdas 
segumiem, lai pārklātu tumšas koka virsmas. Ļoti ieteicams mēbelēm un bērnu 
rotaļlietām.

Pa kreisi: 1 kārta.
Pa labi: 2 kārtas.

Viegla uzklāšana

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,125 101 00 828 6

0,375 101 00 830 4

0,125 101 00 822 6

0,375 101 00 824 4

0,125 101 00 834 6

0,375 101 00 836 4

0,125 101 00 840 6

0,375 101 00 842 4

0,125 101 00 846 6

0,375 101 00 848 4

0,75 101 00 850 4

0,125 101 00 451 6

0,375 101 00 452 4

0,75 101 00 453 4

2,50 101 00 454 2

3104 Sarkans (RAL 3000) 

3105 Dzeltens (RAL 1021) 

3125 Zils (RAL 5010) 

3131 Zaļš 

3132 Smilškrāsas (RAL 1019) 

3169 Melns 

Produkta lietošana

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,125 101 00 375 6

0,375 101 00 390 4

0,75 101 00 405 4

2,50 101 00 420 2

0,125 101 00 370 6

0,375 101 00 385 4

0,75 101 00 400 4

2,50 101 00 415 2

0,125 101 00 379 6

0,375 101 00 394 4

0,75 101 00 409 4

2,50 101 00 424 2

0,125 101 00 456 6

0,375 101 00 457 4

0,75 101 00 458 4

2,50 101 00 459 2

3172 Zīds 

3181 Olis 

3186 Balts metēts 

3188 Sniegs 

IETEIKUMS

Uz teksturētām koka virsmām iespējams iegūt fascinējošu krāsu efektu. 
Nozīmīgākais palīgs: Osmo Dekorwachs. Vispirms uzklājiet uz virsmas Jūsu 
izvēlēto toni un ļaujiet tai nožūt. Pēc tam uzklājiet virsmai otru toni un noslaukiet 
lieko materiālu ar Osmo gumijas špaktele (sk. 94. lpp.). Gatavs!

Papildinformācija: www.osmo.de/en/inspiration/diy-projects

Fascinējošs krāsu efekts.
Divtoņu efekts

m2

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)

41



Spritz-Wachs

Izsmidzināma
Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Noturīga pret 
vīnu, alu, kolu - 
neveido ūdens 
pleķus

Viegli kopjama 
un atjaunojama

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 6-8 
stundām

24 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma pēc 24 stundām, 2 kārtas

1. Pirmā kārta: pārklājiet ar krāsošanas pistoli, bezgaisa/kombinēto 
izsmidzināšanas pistoli vai HVLP (var tikt izmantota arī otai vai drāniņa). 
Aptuvenais patēriņš 35-40g/m2, bet tas var mainīties atkarībā no koka veida, 
virsmas vai citiem faktoriem. (3010 Dabiska 20-25g/m2) 

2. Nodrošināt labu ventilāciju žūšanas laikā. Starpslīpēšana: vismaz ar P220.

3. Otrā kārta: pārklāt ar krāsošanas pistoli, bezgaisa/kombinēto izsmidzināšanas 
pistoli vai HVLP. Aptuvenais patēriņš ir 35-40 g/m2 (var mainīties atkarībā no 
koka veida un virsmas). 

4. Nodrošināt labu ventilāciju žūšanas laikā.

Ieteikums: Vēlamā pretslīdes kategorija R9 ir panākama tikai uzklājot divas kārtas. 
3009 nedrīkst izlīdzināt ar pulēšanas disku.
Otrā kārta pēc Spritz-Wachs 3010 Dabiska uzklāšanas ir atkarīga no vēlamajiem 
virsmas rezultātiem (izmēģinājuma uzklāšana ir nepieciešama):
a) Pirmā kārta ar Spritz-Wachs 3010 Dabiska - nedaudz baltā krāsā.
b) Virsējais pārklājums ar Spritz-Wachs 3084 Bezkrāsaina matēta, lai iegūtu 
„neapstrādāta“ koka izskatu.

Izsmidzināmais eļļas vasks Osmo Spritz-Wachs ir ieteicams koka virsmām 
iekšdarbos, kurām nepieciešama ilgstoša, viegli kopjama un izturīga virsma, 
piemēram, kāpnēm, mēbelēm, galda virsmām, darba virsmām, bērnu rotaļlietām, 
grīdas segumiem utt. Īpaši piemērots mitrās telpās, piemēram, vannas istabās un 
virtuvēs.

Izturīga pret 
skrāpējumiem un 
nodilumizturīga

Ātra žūšana

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

1,00 151 01 001 4

2,50 151 01 000 2

10,00 151 01 004 1

25,00 151 01 006 1

1,00 151 01 025 4

2,50 151 01 027 2

10,00 151 01 031 1

1,00 151 01 016 4

2,50 151 01 015 2

10,00 151 01 019 1

1,00 151 01 083 4

2,50 151 01 084 2

10,00 151 01 086 1

1,00 150 01 182 4

2,50 150 01 180 2

10,00 150 01 181 1

1,00 151 01 020 4

2,50 151 01 021 2

10,00 151 01 023 1

3009  Bezkrāsaina 
pusmatēta (R9)

3010 Dabiska matēta

3012  Balta necaurspīdīga 
zīdaini matēta

3013  Melna sedzoša 
zīdaini matēta

3049  Melna sedzoša 
matēta

3050  Balta necaurspīdīga 
matēta

Produkta lietošana

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

1,00 151 01 011 4

2,50 151 01 010 2

10,00 151 01 014 1

1,00 151 00 901 4

2,50 151 00 900 2

10,00 151 00 904 1

25,00 151 00 910 1

1,00 151 00 906 4

2,50 151 00 905 2

10,00 151 00 909 1

25,00 151 00 915 1

1,00 151 01 071 4

2,50 101 00 521 2

10,00 101 00 522 1

25,00 151 01 075 1

3066 Balta caurspīdīga 

3084 Bezkrāsaina matēta

3085  Bezkrāsaina zīdaini 
matēta

3086 Bezkrāsains spīdīga

Vai vēlies tonētu Osmo Spritz-Wachs? Nekādu problēmu, ar Osmo 
Öl-Beize tas ir iespējams. Jums ir izvēle starp diviem variantiem: 
1. Uzklājiet Öl-Beize ar sareni un, izmantojot balto pulēšanas disku, 
apstrādājiet virsmu. Pēc nožūšanas, vienkārši uzklājiet kārtu ar Spritz-Wachs. 
2. Pievienojiet līdz 30 % Öl-Beize produkta pie Spritz-Wachs un uzklājiet uz 
virsmas. Virsējo kārtu uzklāt ar bezkrāsaino Spritz-Wachs. 

IETEIKUMS

Divi veidi, viens mērķis.
Tonēšana ar Osmo Spritz-Wachs.

m2

Profesionāļu 
produkts
Speciālistu 
zināšanas un instrumenti 
nepieciešami
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2K Holz-Öl

JAUNS

IETEIKUMS

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Ūdeni un 
netīrumus 
atgrūdoša virsma

Noturīga pret 
vīnu, alu, kolu - 
neveido ūdens 
pleķus

Viegli kopjama 
un atjaunojama

40-50 m²/1 l
1 Kārta

Īpaši piemērots 
eļļainām un 
sveķainām 
koksnēm

Ātra žūšana

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,375 134 00 420 4

1,00 134 00 422 4

0,375 134 00 424 4

1,00 134 00 426 4

0,375 134 00 428 4

1,00 134 00 430 4

0,375 134 00 432 4

1,00 134 00 434 4

0,375 134 00 436 4

1,00 134 00 438 4

0,375 134 00 440 4

1,00 134 00 442 4

0,375 134 00 444 4

1,00 134 00 446 4

0,375 134 00 448 4

1,00 134 00 450 4

0,375 134 00 452 4

1,00 134 00 454 4

0,375 134 00 456 4

1,00 134 00 458 4

0,375 134 00 460 4

1,00 134 00 462 4

6100 Bezkrāsaina matēta

6111 Balta caurspīdīga

6112 Sudrabpelēka 
caurspīdīga

6114 Grafīta caurspīdīga

6118 Gaiši pelēka caurspīdīga

6116 Ķirsis caurspīdīga

6119 Dabiska caurspīdīga

6141 Havanna caurspīdīga

6143 Konjaks caurspīdīga

6164 Tabaka caurspīdīga

6190 Melna caurspīdīga

Tikai viena kārta

Produkta lietošana

Profesionāļiem īsā laika periodā ir iespējams izpildīt klientu 
vēlmes tikai ar vienu kārtu - neatkarīgi no tā vai pārklājumam jābūt
krāsainam vai caurspīdīgam. Tas viss pateicoties 2K Holz-Öl 
produktam.

2K Holz-Öl ir 2 komponentu eļļa ar ārkārtīgi augstu segtspēju un 
izgatavota tieši profesionālu amatnieku vajadzībām. Ne tikai krāsu 
toņi rada modernu, siltu atmosfēru, bet arī 2K Holz-Öl  rada vēlmi 
lietot mājās GOS-brīvus produktus.

Mēbeļu vai kāpņu apstrādei iespējams lietot Osmo HandXcenter 
iekārtu. Ja nepieciešams apstrādāt grīdu, tad lietojiet FloorXcenter 
iekārtu.

Kad virsmai jābūt apstrādātai 
patiešām ātri – 
pabeigta tikai ar 1 kārtu!

Osmo 2K Holz-Öl ir piemērota visām parketa un koka grīdām (masīvkoka, dēļu 
u.c), kā arī mēbeļu virsmām, atb. vācu DIN 18356. Īpaši piemērota eļļainām un 
sveķainām cietkoksnēm un sabiedriskajām telpām, kur nepieciešams izmantot 
šķīdinātājus nesaturošus produktus.

Gatava virsma 1 dienā, 1 kārtā

1. Osmo 2K Holz-Öl nav gatava lietošanai. Īsi pirms uzklāšanas pievienojiet 
cietinātāju. Pārliecinieties, ka viss cietinātāja saturs ir iejaukts pamatproduktā 
un abas sastāvdaļas ir rūpīgi sajauktas.

2. Izmantojot Osmo Dubultā asmeņa eļļas lāpstiņu vai Osmo Profesionālo eļļas 
lāpstiņu, izlīdziniet 2K Holz-Öl uz virsmas. Uz grīdām ar padziļinātām šuvēm 
uzklājiet 2K Holz-Öl plānā kārtā ar Osmo Mikrošķiedras rullīti, neaizpildot 
šuves.

3. Nogaidiet apm. 20-40 minūtes, kamēr eļļa iesūcas koksnē.

4. Iepulējiet eļļu kokā un izlīdziniet virsmu ar viena diska iekārtu un baltu vai bēšu 
pulēšanas disku.

5. Žūšanas laiks apm. 24 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23°C/ 50 % rel. 
mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt žūšanas 
laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

m2

Profesionāļu 
produkts
Speciālistu 
zināšanas un instrumenti 
nepieciešami
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Beverland viesnīca, Vācijā

Ekskluzīvajā pasākumu vietā Kaseinwerk 
grīdas segums ir augstas kvalitātes. Šī seguma 
krāsojums harmoniski saplūst ar apkārtējo vidi. 

Ideāls pārklājums ar Osmo Öl-Beize, un beigu 
pārklājums ar Osmo Hartwachs-Öl Original.

Fascinējoši toņi

Miksējiet toņus citu ar 
citu un veidojiet bezgalīgu 
krāsu paleti.
Öl-Beize
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Maksimāla krāsas intensitāte

Īpašās priekšrocības

> Toņa intensitāte ir atkarīga no pārklājuma veida
> Toņus iespējams sajaukt
>  Profesionāļiem: samaziniet žūšanas laiku 

par 50% ar cietinātāju. Tas ļauj pabeigt virsmas 
apstrādi vienas dienas laikā.
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Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,50 151 00 838 4

1,00 151 00 837 4

2,50 151 00 839 2

0,50 151 00 828 4

1,00 151 00 827 4

2,50 151 00 829 2

0,50 151 00 831 4

1,00 151 00 832 4

2,50 151 00 834 2

0,50 151 00 803 4

1,00 151 00 802 4

2,50 151 00 804 2

3541 Havanna 

3543 Konjaks 

3564 Tabaka 

3590 Melna 

Öl-Beize

Var izmantot 
kopā ar 
cietinātāju

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Noturīga pret 
vīnu, alu, kolu - 
neveido ūdens 
pleķus

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 12 
stundām

24-48 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 2 – 3 dienās, 2 – 3 kārtas (1./2.kārta Öl-Beize, 2./3.kārta Hart-
wachs-Öl Original)

Caurspīdīgs krāsojums:

1. Uzklāt ļoti plānā kārtā uz tīra, sausa koka tā šķiedras virzienā ar Osmo grīdas 
otu, Osmo mikrošķiedras rullīti vai Osmo lāpstiņu. Lielāko otas triepienu daļu 
var izlīdzināt 30 minūšu laikā pēc uzklāšanas.

2. Vienmērīgi iesmērēt kokā ar balto pulēšanas disku.

3. Žūšanas laiks apm. 12 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/ 50 % rel. 
mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt žūšanas 
laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

Intensīvs krāsojums:

4. Uzklāt pirmo kārtu kā aprakstīts 1.–3. punktā.

5. Uzklāt plānu otro kārtu tā, kā aprakstīts 1. punktā. Vienmērīgi iesmērēt kokā ar 
baltu pulēšanas disku.

6. Žūšanas laiks apm. 12 stundas, skatīt 3. punktu.

7. Pēc 3. vai 6. soļa, uzklāt pēdējo kārtu ar Osmo Hartwachs-Öl Original un ļaut 
nožūt.

Ieteikums: Öl-Beize var uzklāt arī uz mazākām virsmām ar neplūksnājošu drāniņu.

Eļļas beice Osmo Öl-Beize ir ieteicama visiem iekšdarbos esošajiem 
kokmateriāliem, piem., masīvkoka grīdas segumiem, parketam, OSB un korķa 
grīdas segumiem, kā arī kāpņu un mēbeļu virsmām.

Var uzklāt ar 
lāpstiņu, rullīti 
vai otu

Apdare ar visām 
Osmo cietā 
vaska eļļām

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,50 151 00 805 4

1,00 151 00 807 4

2,50 151 00 809 2

0,50 151 00 813 4

1,00 151 00 812 4

2,50 151 00 814 2

0,50 151 00 815 4

1,00 151 00 817 4

2,50 151 00 819 2

0,50 151 00 825 4

1,00 151 00 822 4

2,50 151 00 824 2

0,50 151 00 843 4

1,00 151 00 842 4

2,50 151 00 844 2

0,50 151 00 848 4

1,00 151 00 847 4

2,50 151 00 849 2

3501 Balta 

3512 Sudrabpelēka 

3514 Grafīta 

3516 Jatoba 

3518 Gaiši pelēka 

3519 Dabiska 

Produkta lietošana

Pa kreisi: 1 kārta.
Pa labi: 2 kārtas.

Ar šo produktu faktiski visa krāsu palete ir Jūsu rokās. Atkarībā no tā, 
kādu darbarīku izmanto, iespējams sasniegt pilnīgi atšķirīgu krāsu 
intensitāti. Vienalga vai izmanto rullīti vai sareni, drānu vai eļļas apdares 
aplikatoru - jebkurš darbarīks uzklāj uz virsmas atšķirīgu produkta 
daudzumu. Tādējādi ir pieejams milzīgs krāsu spektrs – sākot no 
caurspīdīga līdz intensīvam tonim. Nebeidzama daudzveidība.

Nebeidzama daudzveidība.
Öl-Beize.

IETEIKUMS

m2

Iespējamas 
dažādas toņu
intensitātes
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Öl-Beize cietinātājs Reaktionsbeize

Gatava virsma 24 stundu laikā, 2 – 3 kārtas

1. Atvērt cietinātāja pudeli un ieliet saturu Öl-Beize bundžā. Pilnībā iztukšot 
pudeli. Rūpīgi samaisīt.  Apstrāde ir tāda pati kā Öl-Beize.

2. Žūšanas laiks apm. 4 – 5 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/ 50 % 
rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

3. Pēdējo kārtu uzklājiet izmantojot eļļu Osmo Hartwachs-Öl Original.

Ieteikums: Pievienojot cietinātāju, apstrādes laiks tiek samazināts līdz 60 
minūtēm. Nesamaisiet vairāk materiāla nekā varat apstrādāt 45 minūšu laikā. 
Ja neizmantojat visu Öl-Beize bundžu, samaisiet atsevišķā tvertnē produktus, 
pievienojot 6% cietinātāja.

Osmo Öl-Beize cietinātājs darbojas kā piedeva žūšanas paātrināšanai.

Gatavs lietošanai Saīsināts 
žūšanas laiks

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,06 151 00 528 66631 Bezkrāsaina 

Ideāli piemērots 
sabiedriskajām 
vietām

Produkta lietošana

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 3-5 
stundām

10-15 m²/1 l
1 uzklāšana

Piemērots 
grīdām un 
mēbelēm

Trīs toņu 
intensitātes

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

1,00 126 00 021 6

1,00 126 00 022 6

1,00 126 00 023 6

6656 Grey Eff ect Gaišs

6657 Grey Eff ect Vidējs

6658 Grey Eff ect Intensīvs

Produkta lietošana

Osmo Reaktionsbeize ir īpaši piemērota mēbeļu, kāpņu, grīdas dēļu un citu no 
ozola izgatavotu koka elementu tonēšanai.

Gatava virsma 24 stundu laikā, 2 kārtas

1. Ar piesūcinātu Osmo mikrošķiedras rullīti uzklājiet produktu uz maza laukuma 
(mēbelēm, kāpnēm utt.) vienmērīgi, vienlaidus un ātri. Vienmēr uzklājiet koka 
šķiedras virzienā.  Nekavējoties izlīdziniet un izklājiet produktu ar otu. Tā kā 
uz lielākām uzklāšanas virsmām pastāv iespēja, ka parādīsies nospiedumi, 
tad mēs iesakām uzsmidzināt produktu un uzklāt to, izmantojot piesūcinātu 
neplūksnājošu drāniņu.

2. Žūšanas laiks apm. 3 – 5 stundas. Nodrošināt labu ventilāciju.

3. Ja iespējams, tad uzmanīgi un vienmērīgi apstrādājiet virsmu ar balto disku, 
nesabojājot Reaktionsbeize produkta efektu uz virsmas.

4. Pēc žūšanas, ieteicams apstrādāt virsmu ar kādu no Osmo interjera 
pārklājumu produktiem.

Osmo Reaktionsbeize ir īpaša veida produkts, kas ir ideāli piemērots 
atsevišķiem ozolkoksnes dizainiem. Vizuālais iznākums būtībā ir 
atkarīgs no dabīgā tanīna satura koksnē. Tā kā var būt lielas atšķirības, 
krāsošanas rezultāti katru reizi var izrādīties diezgan individuāli. Ir vēl 
citi faktori, kas ietekmē rezultātus: uzklātā produkta daudzums, veids 
un metode. Tāpēc vienmēr ir ieteicams no sākuma veikt produkta 
izmēģināšanu – īpaši, ja klāj uz nezināmiem koka substrātiem.

Mazāku virsmu apstrāde (mēbeles, kāpnes utt.):
Strādājot ar koksni, uzklājiet produktu vienmērīgi, ātri un nepārtraukti. 
Uzreiz izlīdziniet ar sareni. 
Lielāku virsmu apstrāde:
Uz lielākām virsmām ir iespējams redzēt krāsas pārejas. Tādēļ mēs 
iesakām lietot smidzinātāju, lai uzklātu Osmo Reaktionsbeize un 
nekavējoties izlīdzināt ar sausu kokvilnas drānu.
Neatkarīgi, cik liela virsma: 
Pēc uzklāšanas ļaujiet virsmai nožūt 3-5 stundas. Žūšanas laikā 
nodrošiniet labu ventilāciju. Ja nepieciešams, virsmu var izlīdzināt ar 
balto pulēšanas disku, kas nebojās Reaktionsbeize produkta efektu. 
Pēc žūšanas iesakām apstrādāt virsmu ar caurspīdīgajām cietā vaska 
eļļām, kas paradzētas iekšdarbiem.

Individuālistiem.
Reaktionsbeize.

IETEIKUMS

m2

Profesionāļu 
produkts
Speciālistu 
zināšanas un instrumenti 
nepieciešami

Profesionāļu 
produkts
Speciālistu 
zināšanas un instrumenti 
nepieciešami
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Veselīgs un estētisks

Top Oil produkts uzlabo koka virsmu estētiku. 
Tas ir lieliski piemērots iekštelpu mēbelēm, it 

īpaši virtuves virsmām un koka darba virsmām, 
kurām ir tiešā saskare ar pārtiku.

Katra gaumei

TopOil veido ūdeni atgūdošu  
kārtu, aizsargā virsmu un ir drošs 
pārtikai.
 TopOil
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Garantēta pārtikas drošība

Īpašās priekšrocības

>  Virtuves un darba virsmām, testēta pārtikas 
drošībai saskaņā ar standartu EN 1186, 5/14 daļa

> Īpaši noturīga eļļas-vaska kombinācija
>  Aizsargā virsmu pret netīrumiem un

kolas, vīna un kafi jas traipiem
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Pfl egen auf die sanfte Art. Hinweis fü r 
TopOil Oberfl ächen.

TopOil Holzprotektor

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Noturīga pret vīnu, 
alu, kolu - neveido 
ūdens pleķus

Ūdeni un 
netīrumus 
atgrūdoša virsma

Otro kārtu 
var uzklāt pēc 
apmēram 8-10 
stundām

24 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta, slīpēta koka apm. 25-35 ml/m². Uzklājiet ar 
Osmo mikrošķiedras rullīti, Osmo otu vai eļļas apdares aplikatoru. Kļūdas 
slapjā pārklājumā var labot 15 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas.

2. Žūšanas laiks apm. 8 – 10 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/50 % 
rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

3. Otrā kārta apm. 5-10 ml/m². Vislabāk uzklāšanai izmantot Osmo eļļas apdares 
aplikatoru vai neplūksnājošu drānu.

4. Žūšanas laiks apm. 8 – 10 stundas; skatīt 2. punktu.

5. Lai izvairītos no pārāk liela produkta uzklāšanas, ievērojiet 3. punktu.

Eļļa TopOil ir lieliski piemērota mēbeļu virsmu un darba virsmu, kas izgatavotas 
no masīvkoka vai līmētiem paneļiem, aizsardzībai (piem., virtuves darba virsmas, 
galdi, sastatņu plaukti utt.) interjerā. Piemērota arī korķim un OSB.

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,50 103 00 049 6

0,50 139 00 050 6

0,50 139 00 072 6

0,50 103 00 061 6

0,50 139 00 137 6

0,50 139 00 138 6

0,50 139 00 139 6

3028  Bezkrāsaina zīdaini 
matēta

3058 Bezkrāsaina matēta

3061 Akācij a matēta

3068 Dabiska  matēta

3037 Balta zīdaini matēta

3038 Terra zīdaini matēta

3039 Grafīta zīdaini matēta

Produkta lietošana

Virsmas, kas apstrādātas ar Osmo TopOil, ir iespējams noslaucīt 
vienkārši ar mitru drānu. Tomēr, mēs iesakām atstāt skapī parastos 
tīrīšanas līdzekļus, jo tie izšķīdina eļļas un vaskus, tādējādi koksnes 
aizsardzība vairs nav garantējama. Labāku veiktspēju sniedz Osmo 
Spray Cleaner, jo necietīs eļļas aizsargkārta.

IETEIKUMS

Saudzīga tīrīšana.
Ieteikumi TopOil virsmām.

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Ūdeni un 
netīrumus 
atgrūdoša virsma

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 12 
stundām

6-8,4 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 24 stundu laikā, 1 kārta (nav pastāvīgs apdares materiāls)

1. Uzklāt uz neapstrādāta koka apm 120 ml/m2.

2. Žūšanas laiks apm. 24 stundas, ja uzklāj ar otu vai apm. 36 stundas, ja 
iemērkts (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/50 % rel. mitrums). Zemāka 
temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt žūšanas laiku. Nodrošināt 
labu ventilāciju.

3. Pēdējo segkārtu jāuzklāj nedēļas laikā.

Osmo Holzprotektor ir piemērots ikvienai koka virsmai iekšdarbos, piemēram, 
koka grīdas segumiem, kas ir uzņēmīgi pret zilējumu, piemēram, priedei, logu 
rāmjiem, koka virsmām mitrās telpās utt., kā arī koka konstrukcijām ārdarbos, 
kur nepieciešama impregnēšana bez biocīda, piem., bērnu rotaļlietās un 
smilšukastēs.

Viegla uzklāšana

Iekšdarbiem un 
ārdarbiem

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 123 00 001 4

2,50 123 00 002 2
4006 Bezkrāsaina 

Bez organiskiem 
biocīdiem

Produkta lietošana

m2 m2

Drošs pārtikai
EN 1186 - 5/14  
Nekaitīgs cilvēkiem, 
dzīvniekiem un augiem
- pēc nožūšanas

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)
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JAUNS

Door-Oil Eļļa gaļas dēlīšiem

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Ūdeni un 
netīrumus 
atgrūdoša virsma

Viegli kopjama 
un atjaunojama

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 24 
stundām

24 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

1. Pirmo kārtu plāni un vienmērīgi uzklājiet uz tīras, sausas koksnes šķiedras 
virzienā un labi izlīdziniet.

2. Žūšanas laiks apm. 8 – 10 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/ 50 % 
rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

3. Pēc nožūšanas uzklāt plāni otru kārtu.

4. Žūšanas laiks apm. 8 – 10 stundas; skatīt 2. punktu.

Ieteikums: pirms nožūšanas noņemiet visus redzamos baltos pigmentus (3033).

Osmo Door-Oil produkts ir ideāli piemērots cietu un atsevišķu fi nierētu koka 
iekšējo durvju aizsardzībai (lūdzu, iepazīstieties ar durvju ražotāju ieteikumiem).

Izturīga pret 
skrāpējumiem un 
nodilumizturīga

Viegla uzklāšana

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

1,00 139 00 101 6

1,00 139 00 119 6

3060  Bezkrāsaina zīdaini 
matēta

3033  Mitras virsmas efekts 
matēta

Produkta lietošana

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Noturīga pret vīnu, 
alu, kolu - neveido 
ūdens pleķus

Viegli kopjama 
un atjaunojama

Otro kārtu 
var uzklāt pēc 
apmēram 8-10 
stundām

24  m²/1 l
1 Kārta

Izturīga pret 
skrāpējumiem un 
nodilumizturīga

Viegla uzklāšana

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,50 139 00 160 63099 Bezkrāsaina matēta

Uzlabo virsmas 
krāsu

Produkta lietošana

Osmo Chopping Board Oil ir ideāli piemērota, gaļas dēlīšu apstrādei, kuri 
izgatavoti no koka.

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtās

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta, slīpēta koka apm. 25-35 ml/m². Uzklājiet ar 
Osmo mikrošķiedras rullīti, sareni vai eļļas apdares aplikatoru. Kļūdas slapjā 
pārklājumā var labot 15 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas.

2. Žūšanas laiks apm. 8 – 10 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/50 % 
rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

3. Otrā kārta apm. 5-10 ml/m². Vislabāk uzklāšanai izmantot Osmo eļļas apdares 
aplikatoru vai neplūksnājošu drānu.

4. Žūšanas laiks apm. 8 – 10 stundas; skatīt 2. punktu.

5. Lai izvairītos no pārāk liela produkta uzklāšanas, ievērojiet 3. punktu.

m2 m2

Unikāla eļļas
un vaska
kombinācija
- Vienkārša lietošana
- Noturība pret traipiem
- Nodilumizturība

Drošs pārtikai
EN 1186 - 5/14  
Nekaitīgs cilvēkiem, 
dzīvniekiem un augiem
- pēc nožūšanas
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Wohnraum-Wachs Uviwax® UV-Protection

Ūdens bāzes Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Viegli kopjama un 
atjaunojama

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 3-4 
stundām

16 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 24 stundu laikā, 2 kārtas

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta slīpēta koka apm. 62 ml/m².

2. Žūšanas laiks apm. 3 – 4 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23°C/ 50 % 
rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

3. Ja ir nepieciešams, starp kārtām virsmu var nopulēt ar smalkgraudainu 
smilšpapīru (P400) vai ar Scotch spilventiņu.

4. Otrā kārta apm. 62 ml/m².

5. Žūšanas laiks apm. 3 – 4 stundas; skatīt 2.punktu.

Vasks Osmo Wohnraum-Wachs ir piemērots koka virsmu aizsardzībai un apdares 
efekta radīšanai iekšdarbos: sienu un griestu paneļu, ietvarlīstu, siju, kā arī 
mēbeļu, durvju un bērnu rotaļlietu apstrādei. Produkts piemērots arī koka un vecu 
griestu paneļu atjaunošanai un remontam, kas iepriekš bijis rūpnieciski apstrādāts 
ar Osmo eļļām: Balts caurspīdīgs (7393) vai Balts intensīvs (7394).

Ātra žūšana

Viegla uzklāšana

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 131 00 226 4

2,50 131 00 227 2

10,00 131 00 234 1

0,75 131 00 230 4

2,50 131 00 231 2

10,00 131 00 236 1

7393 Balta caurspīdīga

7394 Balta sedzoša

Piemīt neitrāla 
smarža un 
atbalsta veselīgu 
dzīves vidi

Produkta lietošana

Ūdens bāzes Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Viegli kopjama un 
atjaunojama

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 3-5 
stundām

16 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 24 stundu laikā, 2 kārtas

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta slīpēta koka apm. 62 ml/m².

2. Žūšanas laiks apm. 3 – 4 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23°C/ 50 % 
rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

3. Ja ir nepieciešams, starp kārtām virsmu var nopulēt ar smalkgraudainu 
smilšpapīru (P400) vai ar Scotch spilventiņu.

4. Otrā kārta apm. 62 ml/m².  

5. Žūšanas laiks apm. 3 – 4 stundas; skatīt 2. punktu.

Osmo Uviwax® UV-Protection ir piemērots kā atsevišķs apdares materiāls 
paneļiem, griestiem, kā arī skapjiem un durvīm iekštelpās. Produkts ir ieteicams 
arī rūpnieciski Osmo Uviwax® UV-Protection apstrādātu koku atjaunošanai 
un remontam (zāģētu malu un skrūvju caurumu, papildus ietvarlīstu, dēļu utt. 
atkārtotai pārklāšanai). Piemērots visām vietējām koku šķirnēm.

Pēc pieprasījuma pieejams arī 25 L iepakojumos.

UV aizsardzība, 
bez dzeltēšanas

Piemīt neitrāla 
smarža un 
atbalsta veselīgu 
dzīves vidi

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 132 00 051 4

2,50 132 00 050 2

10,00 132 00 145 1

0,75 132 00 135 4

2,50 132 00 136 2

10,00 132 00 056 1

7200  Bezkrāsaina zīdaini 
matēta

7266 Baltegle caurspīdīga

Ātra žūšana

Produkta lietošana

h2o

m2

h2o

m2

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)

UV aizsar-
dzības faktors
Pārbaudīts, pamatojoties
uz EN 927-6
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Pfl ege-Öl Šķidrā vaska atjaunotājs

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Noturīga pret vīnu, 
alu, kolu - neveido 
ūdens pleķus

Viegli kopjama 
un atjaunojama

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 3-5 
stundām

40-60 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 24 stundu laikā, 1 kārta

1. Uzklāt plānā kārtā ar dubultā asmeņa lāpstiņu vai Osmo mikrošķiedras rullīti.

2. Iesmērēt virsmā ar viena diska iekārtu, piemēram, Osmo FloorXcenter, un 
balto pulēšanas disku (izņemot 3098). Noņemt atlikumu.

3. Nodrošināt labu ventilāciju žūšanas laikā.

4. Pfl ege-Öl iespējams uzklāt uz mazākām virsmām ar neplūksnājošu drānu.

Eļļa Osmo Pfl ege-Öl ir ieteicama visu eļļoto un vaskoto grīdas segumu, parketu, 
OSB un korķa grīdu, kā arī kāpņu un mēbeļu utt. virsmu kopšanai. Ļoti ieteicama 
sabiedriskām vietām (piem., restorānos, muzejos un citās iestādēs, kur apgrozas 
ļoti daudz cilvēku).

Ideāli piemērots 
sabiedriskajām 
vietām

Regulāra 
apkope bez 
slīpēšana

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

1,00 151 01 040 4

2,50 151 01 041 2

10,00 151 01 042 1

1,00 151 01 045 4

2,50 151 01 046 2

10,00 151 01 047 1

1,00 151 01 060 4

2,50 151 01 061 2

10,00 151 01 062 1

1,00 151 01 043 4

2,50 151 01 044 2

10,00 103 00 420 1

3079 Bezkrāsaina matēta

3081  Bezkrāsaina zīdaini 
matēta

3098  Bezkrāsaina 
pusmatēta (R9)

3440 Balta caurspīdīga 

Ātra žūšana

Produkta lietošana

1. Pirms Šķidrā vaska atjauninātājs lietošanas atšķaidiet produktu ar tīru ūdeni 
proporcijā 1: 1 (1 glāze ūdens: 1 glāze šķidrā vaska atsvaidzinātāja).

2. Maisījumu var viegli uzklāt uz grīdas ar sadzīves sūkņu smidzinātāju. Darbs ar 
nelielām virsmām.

3. Pēc tam maisījumu vienmērīgi izklāj ar mitru mopu vai lupatiņu. Pārliecinieties, 
ka nelietojiet pārāk daudz ūdens. Grīdai jāpaliek mitrai, nevis slapjai, pretējā 
gadījumā pastāv risks, ka tas tiks pārmērīgi uzklāts.

Šķidrā vaska atjauninātājs Osmo Šķidrā vaska atjauninātājs ir ideāli piemērots ar 
Osmo Hartwachs-Öl apstrādātu koka virsmu atjaunošanai.

Piemērots 
grīdām un 
mēbelēm

Viegla uzklāšana

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

1,00 139 00 168 63015 Bezkrāsaina 

Neizkaltē koka 
virsmu

Produkta lietošana

Grīdas pārklājumu slīdes pretstība ir noteikta ar pretslīdes vērtību. 
Šīs vērtības galvenais mērķis ir efektīvi novērst negadījumu skaitu 
publiskās iekštelpās. Vācijas standarts DIN 51130 nosaka atšķirības 
starp pieciem dažādiem vērtībām – no R9 līdz R13. 
Daži  piemēri: 

Vērtība R9 atbilst zemākām pretslīdes prasībām un to izmanto 
parastiem grīdas segumiem.
Ar augstāku berzes koefi cientu, vērtība R11 ir piemērota, 
piemēram, veikalu ieejām un āra kāpnēm vai arī virtuvēm 
bērnudārzos, vai studentu kopmītnēm.

Vērtība R13 atbilst augstākajām pretslīdes prasībām, lai 
nodrošinātu drošu saķeri slīpuma leņķī līdz pat 35 grādiem.

Osmo piedāvā dažādus produktus, kuri var nodrošināt virsmas 
pretslīdes prasības, sākot ar vērtību diapazonu no R9 līdz R11. To 
vidū ir Osmo Hartwachs-Öl Anti-Rutsch 3088, Osmo Pfl ege-Öl 
3098 Anti-Rutsch, kā arī Osmo Hartwachs-Öl Anti-Rutsch Extra 
3089.

Labs pamats lielākai drošībai.
Pretslīdes vērtības.

IETEIKUMS

m2

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)

Tīrīšana
un kopšana 
vienā
- Koncentrāts 
- Mitrinošs 
- Veselīgam
  dzīvesveidam
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Wachspfl ege- und
Reinigungsmittel (WPR)

Wachspfl ege- und Reinigungsspray

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Noturīga pret 
vīnu, alu, kolu - 
neveido ūdens 
pleķus

Viegli kopjama un 
atjaunojama

80-100 m²/1 l
1 uzklāšana

1. Aizslaucīt netīrumus izmantojot Osmo putekļu drānu vai putekļu sūcēju, vai, ja 
nepieciešams, izmazgājiet telpu izmantojot Wisch-Fix.

2. Uzlikt apm. 2 tējkarotes/m² uz grīdas un izlīdzināt pa laukumu, izmantojot 
aktīvās šķiedras drānu vai viena diska iekārtu (baltais pulēšanas disks). Uzklāt 
ļoti plāni.

3. Žūšanas laiks: apm. 30 – 40 minūtes. Nodrošināt labu ventilāciju.

4. Zonām ar ļoti augstu cilvēku plūsmu regulāros apkopes ciklos reizi gadā ir ne-
pieciešams atjaunot nodilušās eļļas kārtu, uzklājot produktus Osmo Pfl ege-Öl 
vai Hartwachs-Öl Original.

Osmo Waschpfl ege- und Reinigungsmittel (WPR) ir lieliski piemērots stipru traipu 
noņemšanai, piemēram, smērvielu vai kurpju švīku. Tīrītājs ir lielisks kopā ar Osmo 
Hartwachs-Öl, lai atsvaidzinātu apstrādātas virsmas.

Tīra un atjauno 
vienlaicīgi

Piemērots 
grīdām un 
mēbelēm

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,50 139 00 031 6

1,00 139 00 002 6

10,00 139 00 013 1

25,00 139 00 003 1

0,50 139 00 067 6

1,00 139 00 055 6

3029 Bezkrāsains 

3087 Balts 

Iespējams daļēji 
izlabot

Produkta lietošana

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Noturīga pret 
vīnu, alu, kolu - 
neveido ūdens 
pleķus

Viegli kopjama un 
atjaunojama

80-100 m²/1 l
1 uzklāšana

1. Attīrīt virsmu no netīrumiem.

2. Pirms lietošanas sakratīt.

3. Izsmidzināt aerosolu, turot to vertikāli 30 cm attālumā, uz notīrītas, sausas 
virsmas un vienmērīgi ierīvēt ar drānu vai Scotch spilventiņu. 

4. Traipu noņemšanai, uzklāt tieši uz notraipītās zonas – ļoti stipriem traipiem 
izmantot abrazīvu lupatiņu vai Scotch spilventiņu.

5. Noslaucīt atdalījušos netīrumus.

Šķidrais vaska tīrītājs Osmo Waschpfl ege- und Reinigungsspray ir lieliski 
piemērots stipru traipu noņemšanai, piemēram, smērvielu vai kurpju švīku. Tīrītājs 
ir lielisks kopā ar Osmo Hartwachs-Öl, lai atsvaidzinātu apstrādātas virsmas.

Piemērots 
grīdām un 
mēbelēm

Tīra un atjauno 
vienlaicīgi

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,40 139 00 041 63029 Bezkrāsains 

Iespējams daļēji 
izlabot

Produkta lietošana

m2 m2

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)
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Wisch-Fix Intensiv- Reiniger (koncentrāts)

1. Attīriet zonu ar slotu vai putekļu sūcēju.

2. Atšķaidiet koncentrātu: 1 korķītis Wisch-Fix uz diviem litriem ūdens. Apstrādē 
ar iekārtām (piemēram, FloorXcenter) vai augstākas pakāpes netīrumiem, 
devu var palielināt līdz maksimālajai samaisīšanas attiecībai, tas ir 1:1.

3. Noslaucīt ar viegli mitru drānu.

Osmo Wisch-Fix ir ieteicams eļļotu un vaskotu grīdas segumu tīrīšanai un 
apkopei. Piemērots arī mēbelēm, durvīm un paneļu apšuvumiem.

Mitrinošs
Regulārai 
tīrīšanai un 
uzturēšanai

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

1,00 139 00 030 6

5,00 139 00 038 1

10,00 139 00 062 1

8016 Bezkrāsains 

Neizkaltē koka 
virsmu

Produkta lietošana

Koncentrāts, kura 
pamatā ir dabīgas 
eļļas

30-100 m²/1 l
1 uzklāšana

1. Atšķaidiet koncentrātu ar ūdeni (attiecībā no 1:10 līdz 1:20).

2. Uzklājiet uz netīrām virsmām, atraisiet netīrumus un nomazgājiet ar tīru ūdeni. 
Mašīnapstrādē uz grīdas segumiem mēs iesakām izmantot viena diska iekārtu 
(piem., Osmo FloorXcenter) ar birstu komplektu, sarkano vai zaļo pulēšanas 
disku.

3. Saslaukiet ar Osmo mitrās kopšanas drānu vai neplūksnājošu drānu.

4. Pēc pilnīgas nožūšanas, vēlreiz apstrādājiet notīrīto virsmu ar Osmo Pfl e-
ge-Öl vai Hartwachs-Öl.

Nekad neuzklāt neatšķaidītu. Noteikti veiciet izmēģinājuma uzklāšanu uz virsmas. 
Atkārtota apstrāde ar Osmo Pfl ege-Öl  vai Hartwachs-Öl ir atkarīga no virsmas 
stāvokļa pēc tīrīšanas.

Osmo Intensiv- Reiniger ir lieliska alternatīva koka virsmu slīpēšanai, kas 
apstrādātas ar eļļām un vaskiem, piem., grīdas segumiem, mēbelēm, kā arī derīgs 
plastmasas, nerūsošā tērauda un citām ūdeni atgrūdošu virsmu tīrīšani.

Iekšdarbiem un 
ārdarbiem

Atjaunošana bez 
slīpēšanas

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

1,00 151 01 050 6

5,00 151 01 055 1
8019 Bezkrāsains 

Ideāli piemērots 
sabiedriskajām 
vietām

Produkta lietošana

Augstas
iedarbības 
koncentrāts

Dziļas iedarbības 
tīrīšanas spējas

19. gadsimta sākumā ķīmiķa Dr. Herberta Sinnera vārdā nosauktais 
Sinnera aplis ieguva lielu nozīmi ēku un celtniecības elementu tīrīšanā.
Saskaņā ar Sinnera apli, optimāla tīrīšana rodas, mijiedarbojoties 
četriem elementiem: ķīmijai, mehānikai, laikam un temperatūrai. 
Piemēram, izmantojot maz ķīmijas, nepieciešams lielāks ieguldījums no 
viena vai vairākiem citiem elementiem. Tas ir pamatnoteikums, uz kura 
balstās mūsu produktu tīrīšanas un kopšanas instrukcijas (sk. mūsu 
piezīmes par tīrīšanu un kopšanu 20. –23. lappusē). 

Ja tīriet, tad pareizi.
Sinnera aplis.

IETEIKUMS

m2

Tīrīšana
un kopšana 
vienā
- Koncentrāts 
- Mitrinošs 
- Veselīgam
  dzīvesveidam
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Spray-Cleaner Hartwachs-Öl remonta un 
kopšanas pasta

1. Noslaukiet netīrumus

2. Uzsmidziniet līdzekli

3. Notīriet virsmu ar neplūksnājošu drāniņu līdz tā ir pilnīgi sausa

Izsmidzināmais tīrīšanas līdzeklis ir piemērots eļļotu un vaskotu koka virsmu 
tīrīšanai un kopšanai iekšdarbos. Īpaši ieteicams izmantot virsmām, kas 
apstrādātas ar Osmo Top Oil.

Gatavs lietošanai Mitrinošs

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,50 129 00 084 68026 Bezkrāsains 

Regulārai tīrīšanai 
un uzturēšanai

Produkta lietošana

Neizkaltē koka 
virsmu

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Noturīga pret 
vīnu, alu, kolu - 
neveido ūdens 
pleķus

Gatava virsma 24 stundās

1. Pirmā kārta uz notīrītas virsmas. Izmantojot neplūksnājošu lupatiņu uzklāt 
plānā kārtā koka šķiedras virzienā.

2. Kļūdas slapjā pārklājumā var labot 15 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas.

3. Žūšanas laiks apm. 8 – 10 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/ 50 % 
rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

4. Ja nepieciešams, procesu atkārto 2 - 3 reizes.

Hartwachs-Öl remonta un kopšanas pasta ir lieliski piemērota visām koka 
virsmām iekšdarbos, kuras apstrādātas ar Hartwachs-Öl, piemēram, masīvkoka 
un dēļu grīdām, parketam, OSB un korķu grīdām, kā arī mēbelēm.

Iespējams daļēji 
izlabot

Pasta

Krāsas kods Svars 
Grami

Preces numurs Pakā

75 103 00 323 123080 Bezkrāsaina 

Izturīga pret 
skrāpējumiem un 
nodilumizturīga

Produkta lietošana

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)
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Mixing made easy. Wood Filler. 

Galdnieku tepe Tepe kokam

Osmo Galdnieku tepe ir piemērota nelielu koka plaisu, caurumu un savienojuma 
vietu aizpildīšanai.

Ātra žūšana Viegla uzklāšana

Krāsas kods Svars 
Grami

Preces numurs Pakā

100 135 00 016 6

100 135 00 012 6

100 135 00 013 6

100 135 00 014 6

100 135 00 015 6

100 135 00 018 6

7300 Balta 

7301 Dižskābardis 

7302 Priede 

7303 Sarkankoks 

7304 Ozols 

7305 NCS S 0502-Y 

Pārklājams ar 
jebkuru Osmo 
cietā vaska eļļa

1. Pirms lietošanas, kārtīgi samaisiet.

2. Iemaisiet slīpēšanas putekļus, vislabāk no tā paša koka veida ar graudiņu 
izmēru P80-120, biezā pastā (apm. 15 % svara pieaugums, pēc slīpēšanas 
putekļu pievienošanas).

3. Pa diagonāli, ar nerūsējošā tērauda dubulta asmeņa lāpstiņu, noklāt grīdas 
virsmu un vienlaicīgi stingri iespiest koka tepi savienojuma vietās. Ja nepie-
ciešams, procesu atkārtot.

4. Pēc 30 – 60 minūtēm izžuvušo pastu var raupji noslīpēt (grauds P80) un pēc 
tam smalki noslīpēt (grauds P100 – 120), tā lai uz parketa virsmas nepaliktu 
koka tepe. Vairumā gadījumu ir pietiekama smalkā slīpēšana ar P100 – 120.

5. Pēc tam var veikt apstrādi ar dažādām Osmo eļļas – vasku sistēmām.

Ieteikums: Tā kā koka tepes maisījums un apstrāde ir ļoti atkarīga no koka sugas 
un slīpēšanas putekļiem, mēs noteikti iesakām veikt izmēģinājuma uzklāšanu! 
Neaizpildiet savienojuma vietas atsperu vai dēļu grīdas segumos!

Piemērota nelielu plaisu (< 2mm) un nelielu bojājumu (piemēram, skrūvju curumi) 
aizpildīšanai koka grīdu un parketu segumos. Var izmantot universiāli uz visām 
koku sugām. Nav piemērota elastīgām konstrukcijām, piemēram, dēļu vai atsperu 
grīdām, kā arī korķu grīdām.

Dabai draudzīgs Ātra žūšana

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

1,00 135 00 025 4

5,00 151 00 025 1
7350 Bezkrāsaina 

Augstas 
aizpildīšanas 
spējas

Produkta lietošana

Labas slīpēšanas 
īpašības Vāja smaka

Nevari atrast pareizo toni savai grīdai?

Tad vienkārši lietojiet krāsu paleti, lai sajauktu vajadzīgo 
toni. Aizpildiet savienojumus, kā parasti, ar Holzpaste 
maisījumu un pēc tam apstrādājiet virsmu ar Osmo 
Hartwachs-Öl.

IETEIKUMS

Vienkārša krāsu toņu sajaukšana. 
Holzpaste.
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Abbeizer (krāsas noņēmējs) Kopšanas komplekts grīdām

1. Labi samaisiet Osmo Abbeizer - neatšķaidiet.

2. Ar otu vai špakteļlāpstiņu vienmērīgi uzklājiet, nekavējoties pārklājot ar plānu 
foliju un ļaujot pietiekamam reakcijas laikam.

3. Reizēm ar špakteļlāpstiņu pārbaudiet sloksnes noņemšanu un noņemiet 
izšķīdušo pārklājuma slāni.

4. Reakcijas laiks ir atkarīgs no pārklājuma veida, pārklājuma biezuma un 
apkārtējās vides temperatūras. Noņemiet mīksto, izšķīdināto slāni ar 
špakteļlāpstiņu un noskalojiet ar siltu ūdeni, apm. 40 ° C.

5. Ja nepieciešams, atkārtojiet procesu.

Uz šķīdinātāju izturīgām pamatnēm (koka, metāla, minerālu substrātiem, 
piemēram, apmetuma, betona vai akmens) izšķīdina un noņem sintētisko sveķu 
lakas, 1-komponentu lakas, dispersijas un lateksa krāsas, eļļas un koka traipus, 
dispersijas līmes, polimēru apmetumus utt. Produktam ir viegla smaka, tāpēc 
iespējams lietot lielās platībās gan iekštelpās, gan ārpus tām.

Iekšdarbiem un 
ārdarbiem Viegla uzklāšana

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

1,00 137 00 001 46000 Bezkrāsaina 

Vāja smaka

Produkta lietošana

Izšķīdina un 
noņem sintētisko 
sveķu lakas, eļļas 
pārklājumus utt.

> Wisch-Fix koncentrāts 1 l
> Wachspfl ege- und Reinigungsmittel aerosols 0.4 l
> Lupatiņas 3 gab.
> Kopšanas norādījumi

Osmo Kopšanas komplekts grīdām ir ideāls koka grīdas segumu, kas apstrādāti 
ar Hartwachs-Öl, tīrīšanai un kopšanai.

Viss, kas nepie-
ciešams tīrīšanai 
un kopšanai

Produkts Preces numurs Pakā
Kopšanas komplekts grīdām 129 00 007 1

Komplektā ietilpst
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Kopšanas komplekts kāpnēm TopOil komplekts

> Wisch-Fix koncentrāts 250 ml
> Pfl ege-Öl bezkrāsaina 200 m
> Easy Pads 2 gab.
> Abrazīva lupatiņa
> Cimdi 1 pāris
> Kopšanas instrukcija

Osmo kopšanas komplekts kāpnēm ir ideāli piemērots ar Osmo Hartwachs-Öl 
apstrādātu koka kāpņu tīrīšanai un atsvaidzināšanai, kā arī kopšanai.

Viss, kas nepie-
ciešams tīrīšanai 
un kopšanai

Produkts Preces numurs Pakā
Kopšanas komplekts kāpnēm 129 00 066 1

> TopOil 3058 bezkrāsaina matēta 0,5L
> Spray Cleaner 500ml
> Paliktņu/ spilventiņu turētājs
> Eļļas apdares aplikators
> Abrazīva lupatiņa
> Kopšanas instrukcija

Osmo TopOil komplekts ir lieliski piemērots, lai nodrošinātu aizsardzību mēbelēm 
un darba virsmām, kuras izgatavotas no masīvkoka vai laminēta koka (piemēram, 
virtuves darba virsmām, galda virsmām, plauktiem u.c.), aizsardzībai iekštelpās. 
Piemērots arī korķu grīdām un OSB.

Viss, kas nepie-
ciešams tūlītējai 
apstrādei, 
kopšanai un 
atjaunošanai

Produkts Preces numurs Pakā
TopOil komplekts 129 00 054 1

IETEIKUMS

Grīda, kas apstrādāta ar Osmo Hartwachs-Öl ir viegli kopjama.
Hartwachs-Öl sastāvā esošais vasks klāj virsmu un aizsargā 
to pret netīrumu un mitruma iekļūšanu. Lai Jūs varētu 
izbaudīt koka seguma kvalitāti ilgāk, ir nepieciešams kopt šo 
aizsargpārklājumu: tas, cik bieži nepieciešams kopt virsmu, ir 
atkarīgs no lietošanas biežuma un virsmas nodiluma. Privātajās 
mājsaimniecībās koka grīdas segums jātīra 1 x nedēļā ar 

Tīrīšanas un kopšanas sistēma. 
Optimāla aizsardzība koka grīdas segumam.

ūdens un Osmo Wisch- Fix maisījumu, kā arī ar mitru drānu. Ja 
vaska slānis ir nodilis, divas reizes gadā virsmas sabiedriskajās 
vietās atsvaidziniet ar Osmo Wachspfl ege- und Reinigungs-
mittel (WPR). Iespējams izmantot arī Osmo Pfl ege-Öl. Parasti 
pēc dažiem gadiem ieteicama intensīva tīrīšana ar Osmo 
Intensiv-Reiniger. Pēc šīs tīrīšanas uzklājiet grīdai vienu kārtu 
Hartwachs-Öl Original.

Komplektā ietilpstKomplektā ietilpst
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krāsa & aizsardzība | ārdarbiem
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Produktu meklētājs

Piemērots Nepieciešamas speciālistu 
zināšanas un darbarīki

Terrassen-Öl Terrassen-Öl 
Anti-Rutsch

Stein-und 
Terrakotta-Öl

Aizsargvasks 
dēļu galiem

Izsmidzināmā 
eļļa dārza 
mēbelēm 

Gartenmöbel-
Öl Spray

Holzschutz 
Öl-Lasur

Holzschutz 
Öl-Lasur 

Eff ekt

UV-Schutz-
Öl / -Extra

Lappuse 66 66 67 67 68 69 70 71

Terases • • • • - • - -
Aizslietņi, koka žogi, 
dārza nojumes • - - - - • • •
Dārza šķūņi, nojumes • - - - - • • •
Dārza mēbeles • - - - • - - -
Kāpnes • • - - - - - -
Koka terases • - - - - • • •
Jumta pārkares, fron-
toni, balkoni • - - - - • • •
Durvis, logu ailes • - - - - • • -
Rotaļlaukums, smilšu 
kastes • - - - - - - -

Garten- & 
Fassaden-

farbe

WPC & BPC 
Reiniger

WPC & BPC 
Pfl ege-Öl

Holz-
Entgrauer 
Kraft-Gel

Anstrich-
Entferner 

Gel

Holz-
terrassen-
Reiniger 

(koncentrāts)

Gard Clean

Lappuse 82 83 83 84 84 85 85

Terases - • • • • • •
Aizslietņi, koka žogi, 
dārza nojumes • • • • • - •
Dārza šķūņi, nojumes • - - • • - •
Dārza mēbeles • - - • • - •
Kāpnes - • • • • • •
Koka terases • - - • • - •
Jumta pārkares, fron-
toni, balkoni • - - • • - •
Durvis, logu ailes - - - • • - •
Rotaļlaukums, smilšu 
kastes • - - • • - •
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Mikrošķiedras 
rullītis

Ota

Grīdas/
terases sarene

Drāna

Paliktnis

Izsmidzinātājs

Piezīme: produktu pārklājums atšķiras atkarībā no esošās koksnes stāvokļa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām virsmām. Citādas virsmas, piemēram, 
rievotas,  var radīt produkta pārklājuma novirzi. Rezultāti var atšķirties arī no koksnes sugas un virsmas  īpašībām, tāpēc ieteicams no sākuma veikt izmēģinājuma uzklāšanu.

UV-Schutz-
Öl Farbig

Einmal-Lasur 
HS Plus

Klar-Öl-
Lasur 

bezkrāsains

Vorstreich-
farbe

Landhaus-
farbe

Holz-Deck-
farbe

71 74 75 75 78 79

- - - - - -

• • • - • •

• • • - • •

- • • - • •

- - - - - -

• • - • • -

• • - • • -

• - - - • •
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Enco Vending tirdzniecības centrs, 
Bulgārijā

Izsmalcināta gaume Enco Vending centrā 
ir etalons ne tikai automātiskajiem kafi jas 
automātiem, ko uzņēmums pārdod, bet arī 

interjeriem un virsmām uzņēmuma galvenajā 
mītnē. Lai aizsargātu ārējo koksni, ātri tika 
izvēlēts Osmo Terrassen- Öl.

Perfekts ārdarbiem
Labākais kokam ārdarbos - produkts, 
kas ir ūdeni un netīrumus atgrūdošs, 
kā arī bez biocīdiem

Terrassen-Öl
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Īpašas priekšrocības

> Padara koka virsmas gludas
>  Ideāli piemērots koka virsmām 

peldbaseinu tuvumā.
>  Neplaisās, nelobīsies, nedeformēsies 

vai neveidos plānas kārtiņas
>  Viegli atsvaidzināms, nav nepieciešama 

ne slīpēšana, ne grunts

Ilgstoša toņa intensitāte 65



Terrassen-Öl Terrassen-Öl Anti-Rutsch

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Ūdeni un 
netīrumus 
atgrūdoša virsma

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 12 
stundām

24 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

1. Pirmā kārta jāuzklāj plāni uz neapstrādāta (izturēta) koka apm. 35 ml/m². Ietei-
kums: Sveķainas un sastāvdaļām bagātas koksnes pirms apstrādes jānotur.

2. Kļūdas slapjā pārklājumā var labot 30 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas. 

3. Žūšanas laiks apm. 12 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/ 50 % rel. 
mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt žūšanas 
laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

4. Otrā kārta apm. 35 ml/m². ( Virsmas atjaunināšanai parasti pietiek ar 1 kārtu)

5. Žūšanas laiks apm. 12 stundas; skatīt 2. punktu.

Osmo Terrassen-Öl Bezkrāsaina nepasargā virsmu pret UV starojumu (dabiskās 
patinas veidošanās)

Ieteikums: Norādītie toņi paredzēti konkrētai koka sugai. Uz cita koka, piemēram, 
lapegles vai priedes, šie toņi atšķiras, tāpēc OBLIGĀTI nepieciešams veikt testa 
uzklāšanu.

Osmo Terrassen-Öl aizsargā un uztur koka terases, dārza mēbeles un aizsegus, 
kas izgatavoti no dažādiem skuju kokiem un cēlkokiem, piemēram, impregnēta 
priede, douglas egle, ciedrs, ozols vai bangkirai – piemērotas arī tīkkoka, eikalipta 
un citu eksotisku koku sugu caurspīdīgai apstrādei.

Pēc pieprasījuma pieejams arī 25 L iepakojumos.

Viegla uzklāšana

Koka šķiedra 
paliek redzama

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 115 00 018 4

2,50 115 00 019 2

0,75 115 00 012 4

2,50 115 00 013 2

0,375 115 00 004 4

0,75 115 00 002 4

2,50 115 00 005 2

0,75 115 00 020 4

2,50 115 00 021 2

0,75 115 00 043 4

2,50 115 00 045 2

0,75 115 00 081 4

2,50 115 00 082 2

0,75 115 00 084 4

2,50 115 00 085 2

0,75 115 00 063 4

2,50 115 00 062 2

0,75 115 00 141 4

2,50 115 00 142 2

0,75 115 00 154 4

2,50 115 00 156 2

004 Douglas egle - dabiska  

006 Bangkirai - dabiska  

007 Tīkkoks - bezkrāsaina 

009 Lapegle - dabiska  

010 Termokoksne - dabiska  

013 Grapa - dabiska  

014 Massaranduba - dabiska  

016 Bangkirai - tumša  

019 Pelēka  

021 Purva ozols  

Produkta lietošana

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Gala aizsardzība 
pret pelejumu, 
aļģēm un sēnīšu 
uzbrukumiem

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Organiskās 
pretslīdes 
daļiņas

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 12 
stundām

24 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas (nav pastāvīgs apdares materiāls)
(1.kārta Terrassen-Öl, 2.kārta Anti-Rutsch Terrassen-Öl)

1. Pirmā pigmentētā kārta ar Osmo Terrassen-Öl uz neapstrādāta koka apm. 35 
ml/m².

2. Kļūdas slapjā pārklājumā var labot 30 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas.

3. Žūšanas laiks apm. 24 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23°C/ 50 % rel. 
mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt žūšanas 
laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

4. Otrā kārta (pēdējā kārta) apm. 35 ml/m² ar Anti-Rutsch Terrassen-Öl. (Virs-
mas atjaunošanai parasti pietiek ar 1 kārtu uz notīrītas virsmas.)

5. Žūšanas laiks apm. 12 stundas; skatīt 3. punktu.

Nav piemērota uz Terrassen-Öl Tīkkoks bezkrāsaina

Eļļa ar pretslīdes efektu Osmo Terrassen-Öl Anti-Rutsch ir sevišķi piemērota 
terasēm un kāpnēm ārā, kas izgatavotas no, piemēram, bangkirai, massaran-
dubas, garapas, lapegles, douglas egles vai priedes. Var izmantot rievotām, 
gropētām un sevišķi gludām virsmām.

Pēc pieprasījuma pieejams arī 25 L iepakojumos.

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 115 00 074 4

2,50 115 00 073 2
430  Bezkrāsaina zīdaini 

matēta

Produkta lietošana

Koksne ārā ir pakļauta dabisko apstākļu iedarbībai, tāpēc laika 
gaitā tā var kļūt pelēka. Nekādu problēmu - ar ūdeni un Osmo 
Holz-Entgrauer Kraft-Gel šādas virsmas var tīrīt un atjaunot bez 
problēmām.

Mūsu ieteikums: saglabājiet atjaunoto dabīgo koksnes toni, 
apstrādājot virsmu ar Osmo koksnes pārklājumu: produkti Osmo 
Terrassen-Öl un Osmo Holzschutz Öl Lasur ir tam ideāli piemēroti. 
Attiecībā uz virsējo kārtu, mēs rekomendējam Osmo Anti-Rutsch 
Terrassen- Öl.

Svaigs kā pirmajā dienā.
Terases kopšana.

IETEIKUMS

m2 m2

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)
Pretslīdes 
efekts
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Stein-und Terrakotta-Öl Aizsargvasks dēļu galiem

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Ūdeni un 
netīrumus 
atgrūdoša virsma

Viegli kopjama 
un atjaunojama

Otro kārtu 
var uzklāt pēc 
apmēram 8-10 
stundām

32 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtās

1. Ar Osmo otu, grīdas sareni, eļļas apdares aplikatoru vai mikrošķiedras rullīti 
uzklājiet produktu ļoti plāni. Noņemiet lieko daudzumu ar spilventiņu vai 
neplūksnājošu drānu.

2. Žūšanas laiks apm. 8-10 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C / 50% 
relatīvais mitrums). Zemāka temperatūra un / vai lielāks gaisa mitrums var 
paildzināt žāvēšanas laiku. Nodrošiniet labu ventilāciju!

3. Otro kārtu uzklājiet arī ļoti plāni. Atjaunojot jau ieeļļotas virsmas, parasti pietiek 
ar vienu kārtu uz notīrītas virsmas.

4. Žūšanas laiks apm. 8-10 stundas; skatīt 2. punktu.

Osmo Stein-und Terrakotta-Öl produkts ir piemērots mikroporaina dabīgā 
akmens (arī mākslīgā akmens) dzidrai impegrēšanai pulētās, slīpētās virsmās āra 
teritorijās. Īpaši piemērots bruģim un palodzēm, kas izgatavotas no granīta, kā arī 
kaļķakmenim un šīferim.

Pa kreisi: uz akmens.
Pa labi: uz terakotas.

Uzlabo virsmas 
krāsu

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 115 00 112 4

2,50 115 00 113 2
620  Bezkrāsaina zīdaini 

matēta

Produkta lietošana

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Ūdeni un 
netīrumus 
atgrūdoša 
virsma

Samazina 
pietūkumu un 
sarukšanu

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 4-6 
stundām

5 m²/1 l
1 Kārta

1. Bagātīgi uzklāt pirmo kārtu uz neapstrādātas zāģējuma vietas apm. 150 ml/m².

2. Žūšanas laiks apm. 3 – 4 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23°C / 50 % 
rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

3. Otrā kārta apm. 50 ml/m².

4. Žūšanas laiks apm. 3 - 4 stundas; skatīt 2. punktu.

Aizsargvasks dēļu galiem ir sevišķi ieteicams terasēm, dēļu galiem un zāģējuma 
vietām, apšuvumam vai piekaramajiem griestiem no cietajām un mīkstajām 
koksnēm, piemēram, bangkirai, tīkkoka, massaranduba, garapa, cumaru, kā arī 
priedes, egles, douglas egles, lapegles, ciedra u.c. koksnēm.

Aizsargā 
dēļu galus un 
zāģējuma vietas 
pret plaisāšanu

Nesatur ūdeni 
un silikonu

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,375 103 00 151 4

2,50 103 00 153 2
5735  Bezkrāsaina zīdaini 

matēta

Produkta lietošana

m2 m2

Ūdeni un 
netīrumus Samazina 

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)

Eļļas 
priekšrocības
- Viegla uzlkāšana
- Ūdeni atgrūdoša virsma
- Neveido plēvi un
   nelobās
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Izsmidzināmā eļļa dārza mēbelēm 
Gartenmöbel-Öl Spray

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Ūdeni un 
netīrumus 
atgrūdoša 
virsma

Samazina 
pietūkumu un 
sarukšanu

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

1. Izsmidzināšanas attālums apm. 25 cm. Pēc tam ar otu vai lupatiņu iesmērēt 
koksnē.

2. Apstrādes laikā apsegt un pasargāt blakus esošās virsmas un priekšmetus, 
kas nav jāapstrādā. Lieko eļļu noslaucīt ar drānu.

3. Žūšanas laiks apm. 4 - 6 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23°C/ 50 % 
rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku.

4. Nodrošināt labu ventilāciju un apsmidzināt otrreiz. Virsmas atjaunošanai 
parasti pietiek ar vienu kārtu.

5. Pēc lietošanas notīrīt aerosola sprauslu.

Osmo Gartenmöbel-Öl Spray aizsargā, saglabā un izdaiļo no tīkkoka un citām 
koku sugām izgatavotas dārza mēbeles. Piemērots arī kā bezkrāsains apdares 
materiāls dārza mēbelēm un citām virsmām.

Var uzklāt 
arī grūti 
sasniedzmām 
mēbeļu virsmām

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,40 103 00 060 6008 Bezkrāsaina 

Produkta lietošana

Eļļas 
priekšrocības
- Viegla uzlkāšana
- Ūdeni atgrūdoša virsma
- Neveido plēvi un
   nelobās
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Holzschutz Öl-Lasur

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Gala aizsardzība 
pret pelejumu, 
aļģēm un sēnīšu 
uzbrukumiem

Ūdeni un 
netīrumus 
atgrūdoša virsma

Izmēriem nemainīgām 
konstrukcijām

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 4-6 
stundām

26 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 24 stundās, 2 kārtas

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta koka apm. 35 ml/m².

2. Kļūdas slapjā pārklājumā var labot 15 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas.

3. Žūšanas laiks apm. 4 – 6 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/ 50 % 
rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilācuju.

4. Otrā kārta (noslēdzošā segkārta) apm. 35 ml/m². Virsmas atjaunošanai parasti 
pietiek ar vienu kārtu uz notīrītas virsmas.

5. Žūšanas laiks apm. 12 stundas, skatīt 3. punktu.

* 701 Bezkrāsains matēts, bez UV aizsardzības.

Eļļas beice Osmo Holzschutz Öl-Lasur ir ideāla ikvienai koka virsmai ārdarbos: 
piemērota visām vertikālajām koka virsmām ārdarbos, tas ir, durvīm, logiem un 
logu slēģiem, nojumēm, koka apšuvumiem, balkoniem, žogiem, vasarnīcām un 
citām būvēm.

Pēc pieprasījuma pieejams arī 25 L iepakojumos.
Pēc pieprasījuma ir pieejams arī 186 RAL un 1950 NCS krāsu toņos. 
Efekta, luminiscējušās vai metāliskie toņi nav pieejami.

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 121 00 001 4

2,50 121 00 002 2

0,75 121 00 075 4

2,50 121 00 085 2

0,75 121 00 055 4

2,50 121 00 056 2

0,75 121 00 004 4

2,50 121 00 005 2

0,75 121 00 007 4

2,50 121 00 008 2

0,75 121 00 010 4

2,50 121 00 011 2

0,75 121 00 013 4

2,50 121 00 014 2

0,75 121 00 097 4

2,50 121 00 096 2

0,75 121 00 017 4

2,50 121 00 018 2

0,75 121 00 035 4

2,50 121 00 036 2

700 Priede  

701 Bezkrāsaina matēta

702 Lapegle  

703 Sarkankoks  

706 Ozols  

707 Valrieksts  

708 Tīkkoks  

710 Akmens priede  

712 Melnkoks  

727 Palisandrs  

Produkta lietošana

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 121 00 038 4

2,50 121 00 039 2

0,75 121 00 084 4

2,50 121 00 086 2

0,75 121 00 254 4

2,50 121 00 256 2

0,75 121 00 264 4

2,50 121 00 266 2

0,75 121 00 023 4

2,50 121 00 024 2

0,75 121 00 026 4

2,50 121 00 027 2

0,75 121 00 150 4

2,50 121 00 151 2

0,75 121 00 274 4

2,50 121 00 276 2

0,75 121 00 284 4

2,50 121 00 286 2

728 Ciedrs  

729 Egles zaļa  

731 Oregons  

732 Gaišs ozols  

900 Balts  

903 Bazalta pelēka  

905 Patīna  

906 Pērļu pelēka  

907 Kvarca pelēka  

Turpmākā kopšana ar Holzschutz Öl Lasur.
Koksne ir dabīgs produkts, kas dažkārt reaģē citādāk, nekā 
gribētos. Piemēram, var būt, ka virsma neuzsūc materiālu 
vienmērīgi. Mums ir kaut kas tāds, kas palīdzēs – Osmo Holz-
schutz Öl Lasur 701 Bezkrāsains matēts. Turpmākā apstrāde 
ar šo produktu novērš spīdīgus plankumus un nodrošina virsmai 
vienmērīgu un elegantu izskatu.

Plankumaina virsma – 
mums ir kaut kas tāds, kas var palīdzēt.

IETEIKUMS

m2

Ar aizsargslāni
Pārklājums ir aizsargāts 
pret pelējumu, aļģēm un 
sēnīšu uzbrukumiem
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Holzschutz Öl-Lasur EffektIETEIKUMS

Ir divi veidi, kā neitralizēt koksnes virsmas dabīgo sirmošanas 
procesu. Vai nu notīriet un atjaunojiet virsmas sākotnējo 
krāsu (sk. mūsu padomu 66. lpp.), vai apstrādājiet tās ar 
pelēkajiem un sudrabainajiem Osmo krāsas toņiem. Šie toņi 
ir īpaši elegants risinājums, ar kuriem, jau no paša sākuma jūs 
panāksiet, moderno pelēcīgo krāsojumu, negaidot dabīgo 
patinas procesu.

Pelēcīgā elegance.
Mākslīgi pelēkais ar Osmo.

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Gala aizsardzība 
pret pelejumu, 
aļģēm un sēnīšu 
uzbrukumiem

Ūdeni un 
netīrumus 
atgrūdoša virsma

Izmēriem nemainīgām 
konstrukcijām

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 4-6 
stundām

26 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 24 stundās, 2 kārtas

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta koka apm. 35 ml/m².

2. Kļūdas slapjā pārklājumā var labot 15 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas.

3. Žūšanas laiks apm. 4 – 6 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/ 50 % 
rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilācuju.

4. Otrā kārta (noslēdzošā segkārta) apm. 35 ml/m². Virsmas atjaunošanai parasti 
pietiek ar vienu kārtu uz notīrītas virsmas.

5. Žūšanas laiks apm. 12 stundas, skatīt 3. punktu.

701 Bezkrāsains matēts, bez UV aizsardzības.

Osmo Holzschutz Öl-Lasur Effekt ir piemērota visām vertikālajām koka virsmām 
ārdarbos: durvīm, logiem un logu slēģiem, nojumēm, koka apšuvumiem, 
balkoniem, žogiem, vasarnīcām un citām būvēm.

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 121 00 230 4

2,50 121 00 231 2

0,75 121 00 242 4

2,50 121 00 243 2

0,75 121 00 248 4

2,50 121 00 249 2

1140 Ahāta sudrabota  

1142 Grafīta sudrabota  

1143 Oniksa sudrabota  

Produkta lietošana

m2

Ar aizsargslāni
Pārklājums ir aizsargāts 
pret pelējumu, aļģēm un 
sēnīšu uzbrukumiem
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UV-Schutz-Öl / -Extra UV-Schutz-Öl Farbig

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Ūdeni un 
netīrumus 
atgrūdoša virsma

Izmēriem 
nemainīgām 
konstrukcijām

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 12 
stundām

18 m²/1 l
1 Kārta

UV aizsardzības eļļas Osmo UV-Schutz-Öl un Osmo UV-Schutz-Öl Extra ir 
piemērotas visām vertikālajām koka virsmām ārdarbos: durvīm, logiem un logu 
slēģiem, nojumēm, koka apšuvumiem, balkoniem, žogiem, vasarnīcām un citām 
būvēm.

Ar vai bez 
aizsargājošas 
virskārtas

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta koka apm. 55 ml/m².

2. Kļūdas slapjā pārklājumā var labot 15 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas.

3. Žūšanas laiks apm. 10 – 12 stundas (normāli klimatiskie apstākļi 23 °C / 50% 
rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

4. Otrā kārta apm. 55 ml/m².

5. Žūšanas laiks apm. 12 stundas; skatīt 3. punktu.

* ar virsmas aizsargājošām sastāvdaļām  Pēc pieprasījuma pieejams arī 25 L 
iepakojumos. 

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 116 00 021 4

2,50 116 00 022 2

0,75 116 00 026 4

2,50 116 00 027 2

410  Bezkrāsaina zīdaini
matēta

420  Bezkrāsaina zīdaini 
matēta*

Produkta lietošana

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Gala aizsardzība 
pret pelejumu, 
aļģēm un sēnīšu 
uzbrukumiem

Izmēriem 
nemainīgām 
konstrukcijām

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 12 
stundām

18 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta koka apm. 55 ml/m2.

2. Kļūdas slapjā pārklājumā var labot 15 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas.

3. Žūšanas laiks apm. 10 – 12 stundas (normāli klimatiskie apstākļi 23 °C / 50% 
rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

4. Otrā kārta apm. 55 ml/m2.

5. Žūšanas laiks apm. 12 stundas; skatīt 3. punktu.

Osmo UV-Schutz-Öl Farbig ir piemērota visām vertikālajām koka virsmām 
ārdarbos: durvīm, logiem un logu slēģiem, nojumēm, koka apšuvumiem, 
balkoniem, žogiem, vasarnīcām un citām būvēm. Iespējams izmantot arī uz 
bambusa virsmām.

Pēc pieprasījuma pieejams arī 25 L iepakojumos.

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 116 00 049 4

2,50 116 00 057 2

0,75 116 00 033 4

2,50 116 00 034 2

0,75 116 00 062 4

2,50 116 00 063 2

0,75 116 00 068 4

2,50 116 00 069 2

0,75 116 00 041 4

2,50 116 00 042 2

0,75 116 00 051 4

2,50 116 00 052 2

0,75 116 00 081 4

2,50 116 00 082 2

0,75 116 00 092 4

2,50 116 00 093 2

424 Egle zīdaini matēta

425 Ozols zīdaini matēta

426 Lapegle zīdaini matēta

427  Zaļā duglāzij a zīdaini 
matēta

428  Sarkanais ciedrs zīdaini 
matēta

429 Dabiska zīdaini matēta

431 Ciedrs zīdaini matēta

432  Gaišs ozols zīdaini 
matēta

Produkta lietošana

m2 m2

UV aizsar-
dzības faktors
Pārbaudīts, pamatojoties
uz EN 927-6

UV aizsar-
dzības faktors
Pārbaudīts, pamatojoties
uz EN 927-6
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Song of the Forest būve, Taivānā

Mākslinieka Ven-Čī Vanga (Wen-Chih Wang) 
olveidīga mākslas instalācija veidota no koka un 
vīnogulājiem, kura atstaro aizraujošu gaismas 

un ēnu efektu dienas un nakts laikā jeb vietu 
mūžībai. Koka virsmu aizsardzība ir nodrošināta 
ar Osmo Einmal-Lasur HSPlus.

Caurspīdīgums
Teicamiem krāsojuma rezultātiem 
nepieciešama tikai viena kārta. 
Ietaupiet laiku un naudu kopā ar 
Osmo!
 Einmal-Lasur HS Plus

72



Viena kārta un ilgtspējīga 
aizsardzība

Īpašas priekšrocības

> Uzlabo koksnes struktūru
>  Piemērots arī bērnudārziem

un bērnu rotaļu laukumiem
> Dabīgi matēta virsma
> Augsts cietvielu saturs
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Einmal-Lasur HS Plus

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Ūdeni un 
netīrumus 
atgrūdoša virsma

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 12 
stundām

26 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 24 stundu laikā, 1 kārta

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta koka apm. 35 ml/m².

2. Kļūdas slapjā pārklājumā var labot 15 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas.

3. Žūšanas laiks apm. 12 stundas (normāli klimatiskie apstākļi 23°C/ 50 % rel. 
mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt žūšanas 
laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

Osmo Einmal-Lasur HSPlus ir ideāls koka virsmu aizsardzībai ārdarbos: nojumēm, 
koka apšuvumiem, balkoniem, žogiem, lapenēm, dārza mēbelēm un vasarnīcām. 
Ļoti labi piemērots iepriekš apstrādātu mikroporainu virsmu atjaunošanai.

Pēc pieprasījuma pieejams arī 25 L iepakojumos.

Augsta segtspēja 
pateicoties 
augstajam 
cietvielu saturam

Tikai viena kārta

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 111 01 542 4

2,50 111 01 544 2

0,75 111 01 552 4

2,50 111 01 554 2

0,75 111 01 562 4

2,50 111 01 564 2

0,75 111 01 572 4

2,50 111 01 574 2

0,75 111 01 450 4

2,50 111 01 455 2

0,75 111 01 480 4

2,50 111 01 485 2

0,75 111 01 030 4

2,50 111 01 035 2

9203 Bazalta pelēka  

9205 Patīna  

9206 Gaišs ozols  

9207 Kvarca pelēka  

9212 Sudrabpapele  

9221 Priede  

9235 Sarkanais ciedrs  

Nesatur biocīdus

Produkta lietošana

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 111 01 210 4

2,50 111 01 215 2

0,75 111 01 390 4

2,50 111 01 395 2

0,75 111 01 360 4

2,50 111 01 365 2

0,75 111 01 420 4

2,50 111 01 425 2

0,75 111 01 120 4

2,50 111 01 125 2

0,75 111 01 270 4

2,50 111 01 275 2

9236 Lapegle  

9241 Ozols  

9261 Valrieksts  

9262 Tīkkoks  

9264 Palisandrs  

9271 Melnkoks  

Zem pārklājuma ir iespējams saskatīt koksnes tekstūru. 
Pārklājumi mēdz būt gan eļļas, gan ūdens bāzes – atkarībā 
no krāsu toņa, tie nodrošina bezkrāsainu vai caurspīdīgu 
krāsu virsmas aizsardzību. Bezkrāsains nozīmē, ka, lai gan 
pārklājums nesatur pigmentus, koksne tomēr ir pietiekami 
aizsargāta. Izskata izšķirošs faktors ir arī pārklājuma 
spīdums. Zīdaini matēts pārklājums rada gaišu atspīdumu, 
bet matēts - nespodru.

IETEIKUMS

Caurspīdīgs efekts.
Tonētu koka virsmu priekšrocības

m2

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)

74



Klar-Öl-Lasur bezkrāsains Vorstreichfarbe

JAUNS

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Ūdeni un 
netīrumus 
atgrūdoša virsma

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 10-12 
stundām

16 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 24 stundu laikā, 1 kārtā (nepieciešama bāzes kārta vai pēdējā 
kārta)

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta koka apm. 65 ml/m2.

2. Žūšanas laiks apm. 10 – 12 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23°C/ 50 %
rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilācuju.

3. Pēc nožūšanas, kā virskārtu uzklāt Osmo Landhausfarbe, Einmal-Lasur 
HSPlus vai Holzschutz Öl-Lasur.

Bezkrāsaina, viegli spīdīga virskārta: uzklājiet vienu ļoti plānu kārtu koka šķiedru 
virzienā uz pilnībā izžuvušas koka virsmas, kas jau ir bijusi apstrādāta ar kādu no 
tonētajiem āra darbu Osmo produktiem.

Osmo Klar-Öl Lasur bezkrāsains ir ārkārtīgi daudzpusīgs koka apdares materiāls 
ar daudzām koka virsmas izmantošanas iespējām āra teritorijās. Tas ir ideāls 
pamatnes pārklājums skujkokiem, jo īpaši neapstrādātiem zāģmateriāliem vai 
pelēkām koka virsmām, kas spēj līdzsvarot dažādus koksnes absorbācijas 
rādītājus.
Osmo Klar-Öl Lasur ir piemērots viegli spīdīgs pārklājums Osmo Einmal-Lasur 
HSplus vai Osmo Landhausfarbe produktiem, ja ir nepieciešama nedaudz spīdīga 
virsma ar vieglu kopšanu: durvīm, logiem un logu slēģiem, nojumēm, koka 
apšuvumiem, balkona elementiem, žogiem un citām būvēm.

Universāls

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 116 00 001 4

2,50 116 00 002 2

25,00 116 00 003 1

000  Bezkrāsaina zīdaini 
matēta

Produkta lietošana

Ūdens bāzes
Gala aizsardzība 
pret pelejumu, 
aļģēm un sēnīšu 
uzbrukumiem

Izmēriem 
nemainīgām 
konstrukcijām

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 3-5 
stundām

12 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 1 dienā, 1 kārta (nepieciešama noslēdzošā kārta)

1. Pirmais slānis uz neapstrādātas koksnes apm. 80 ml / m².

2. Žūšanas laiks apm. 30 minūtes, apm. 3-5 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 
23 ° C / 50% rel. mitrums). Zemāka temperatūra un / vai lielāks mitrums var 
pagarināt žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

3. Kā augstas kvalitātes virskārta ir ieteicama balta vai gaiša krāsas virskārta ar 
Osmo Landhausfarbe vai Osmo Garten- & Fassadenfarbe

Osmo Vorstreichfarbe ir piemērota jebkuram kokam ārdarbos, kuram pirms 
uzstādīšanas ir nepieciešama balta koka apdare. Ideāli piemērots koka 
apšuvumam, koka spārēm, balkoniem, nožogojumiem, lapenēm, dārza nojumēm, 
automašīnu nojumēm un citiem izmērā stabiliem un nestabiliem elementiem.

Izturīgs pret 
šļakatām un 
pilieniem

Nosedz zaru 
savienojuma 
vietas

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

2,50 114 00 168 2

10,00 114 00 171 1
7000 Balta sedzoša

Ļoti ātra žūšana

Produkta lietošana

m2

h2o

m2

Eļļas 
priekšrocības
- Viegla uzlkāšana
- Ūdeni atgrūdoša virsma
- Neveido plēvi un
   nelobās

Zems
šķīdinātāja 
saturs
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Holiday village ēkas, Vācijā

Šajā gadījumā nepieciešama ilgstoša 
aizsardzība pret UV starojumu, lietus un laika 
apstākļiem – kombinācijā ar pilnīgi drošām 

sastāvdaļām. Un, protams, piesaistoša krāsa 
ir ļoti svarīga. Tieši tādēļ izvēle ir Osmo Land-
hausfarbe.

Praktisks dizains

Pigmenta bagāta, cietvielu saturs 
pārsniedz 60%, nekaitīgas 
sastāvdaļas: praktiska Osmo 
kvalitāte.
Landhausfarbe
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Optimāla atkārtota pārklāšana 
un atjaunošana

Īpašas priekšrocības

> Ārkārtīgi izturīgs
>  Piemērots arī bērnudārziem un 

bērnu rotaļu laukumiem
>  Pieejams daudzās krāsās atbilstoši 

RAL un NCS krāsu katalogiem
>  Iespējama atkārtota apdare 

bez jebkādas slīpēšanas
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Landhausfarbe

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Ūdeni un 
netīrumus 
atgrūdoša virsma

Izmēriem 
nemainīgām 
konstrukcijām

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 12 
stundām

26 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta koka apm. 35 ml/m².

2. Kļūdas slapjā pārklājumā var labot 15 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas.

3. Žūšanas laiks apm. 10 – 12 stundas (normāli klimatiskie apstākļi 23 °C / 50% 
rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

4. Otrā kārta apm. 35 ml/m². Virsmas atjaunošanai parasti pietiek ar vienu kārtu 
uz notīrītas virsmas.

5. Žūšanas laiks apm. 12 stundas; skatīt 3. punktu.
Sedzoša eļļas krāsa Osmo Landhausfarbe ir ļoti ieteicama āra teritorijās visām 
koka virsmām, kurām nepieciešams izturīgs pārklājums: koka apšuvumiem, 
balkoniem, logiem un logu slēģiem, vārtiem, lapenēm, koka paneļiem, dārza 
mēbelēm un vasarnīcām, nojumēm utt. Ideāla iepriekš apstrādātu, izturētu koka 
virsmu vai vecu, mikroporainu pārklājumu atjaunošanai.

Pēc pieprasījuma pieejams arī 25 L iepakojumos.

Izturīga pret 
nelieliem 
bojājumiem

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 114 00 027 4

2,50 114 00 028 2

0,75 114 00 017 4

2,50 114 00 018 2

0,75 114 00 036 4

2,50 114 00 037 2

0,75 114 00 059 4

2,50 114 00 058 2

0,75 114 00 030 4

2,50 114 00 031 2

0,75 114 00 068 4

2,50 114 00 069 2

0,75 114 00 126 4

2,50 114 00 128 2

0,75 114 00 003 4

2,50 114 00 004 2

0,75 114 00 005 4

2,50 114 00 006 2

2101 Balts  

2203 Gaiša okera  

2204 Ziloņkaula  

2205 Saulespuķu dzeltena  

2308 Ziemeļu sarkana  

2310 Ciedrs/Sarkankoks  

2311 Signālsarkana  

2404 Egles zaļa  

2501 Labradora zila  

Produkta lietošana

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 114 00 072 4

2,50 114 00 073 2

0,75 114 00 115 4

2,50 114 00 111 2

0,75 114 00 011 4

2,50 114 00 012 2

0,75 114 00 009 4

2,50 114 00 010 2

0,75 114 00 013 4

2,50 114 00 014 2

0,75 114 00 015 4

2,50 114 00 016 2

0,75 114 00 122 4

2,50 114 00 123 2

0,75 110 00 156 4

2,50 110 00 158 2

0,75 114 00 143 4

2,50 114 00 144 2

0,75 114 00 149 4

2,50 114 00 151 2

2506 Karaliski zila  

2507 Dūju zila  

2606 Vidēji brūna  

2607 Tumši brūna  

2703 Ogļu melna  

2704 Krēslas pelēka  

2708 Oļa pelēka  

2716  Antracīta pelēka 
(RAL 7016)  

2735  Gaiši pelēka 
(RAL 7035)  

2742  Asfalta pelēka 
(RAL 7042)  

Mikroorganismi var nogulsnēties uz koka virsmas un izraisīt 
nepievilcīgas toņa izmaiņas. Mēs piedāvājam pārklājuma sistēmas 
ar biocīdām aktīvajām sastāvdaļām, kas novērš pelējumu, aļģu 
bojājumus utt. Sastāvdaļas ir pielāgotas lietošanai, lai novērstu 
jebkādu kaitīgu ietekmi uz cilvēkiem.

Osmo Landhausfarbe pēc pieprasījuma ir pieejams kopā ar 
biocīdām aktīvajām sastāvdaļām, kas aizsargā virsmu pret aļģu un 
sēnīšu bojājumiem. (par papildu maksu)

Ar vai bez?
Virsmas aizsardzība ar biocīdiem.

Osmo Landhausfarbe pēc pieprasījuma ir pieejams 186 
RAL un 1950 NCS krāsu toņos. Efekta, luminiscējošās vai 
metāla krāsas nav pieejamas.

Toņa izvēle.

IETEIKUMS

m2

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)
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Holz-Deckfarbe

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Ūdeni un 
netīrumus 
atgrūdoša virsma

Izmēriem 
nemainīgām 
konstrukcijām

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 10-12 
stundām

20 m²/1 l
1 Kārta

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta koka apm. 45 ml/m².

2. Kļūdas slapjā pārklājumā var labot 15 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas.

3. Žūšanas laiks apm. 10 – 12 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/50 
% rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

4. Otrā kārta apm. 45 ml/m².

5. Žūšanas laiks apm. 12 stundas; skatīt 3. punktu.

Osmo Holz-Deckfarbe ir ļoti ieteicama visām koksnēm ārdarbos un iekšdarbos. 
Ideāls apdares materiāls dažāda noteikta izmērā būvdetaļām, piemēram, logiem, 
logu slēģiem un durvīm – kā arī būvdetaļām bez noteikta izmēra – piemēram, 
griestiem, vārtiem, aizsegiem, lapenēm, stabiem, dārza nojumēm, siltumnīcām un 
dārza mēbelēm.

Īpaši izstrādāts 
logiem un durvīm

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 112 00 002 4

2,50 112 00 003 2
2104 Balta  

Produkta lietošana

m2

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)
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JAUNS

Ekonomisks un ūdensizturīgs

Amatnieki novērtē augsto segtspēju un īso 
žūšanas laiku. Galaprodukta  patērētāji dievina 
augsto kvalitāti un netīrumu, traipu atgrūšanas 

spēju. Nekādu lieku jautājumu: Osmo Garten- 
und Fassadenfarbe produkts ideāli pilda savas 
funkcijas.

Efektivitātes 
pamatlicējs
Produktu ir vienkārši lietot un 
iespējams pabeigt virsmu tikai 
vienas dienas laikā, kā arī tam 
piemīt augsta segtspēja.
Garten- & Fassadenfarbe
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Ļoti ātri nožūst

Īpašas priekšrocības

>  Piemērots arī bērnudārziem un 
bērnu rotaļu laukumiem

> Iespējams pārklāt izsmidzinot
> Izteikti ātri nožūst
> Nav nepieciešama grunts
> Augsta segtspēja
> Netīrumu un traipu atgrūdošs
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JAUNS

Garten- & Fassadenfarbe

Izsmidzināma Ūdens bāzes
Ūdeni un 
netīrumus 
atgrūdoša virsma

Otro kārtu 
var uzlikt pēc 
apmēram 3-4 
stundām

16 m²/1 l
1 Kārta

Gatavā virsma 1 dienas laikā, 2 kārtas

1. Ar Osmo otu vai mikrošķiedras rullīti uzklājiet uz tīras, sausas koksnes plānā 
kārtā šķiedru virzienā vai izsmidziniet to.

2. Žūšanas laiks apmēram 3-4 stundas. Zemākas temperatūras un/vai augstāks 
mitrums var pagarināt žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

3. Pēc nožūšanas uzklājiet otro kārtu, plānā kārtā. Atjaunošanai pietiek ar vienu 
kārtu.

Osmo Garten- & Fassadenfarbe ir piemērotākais kokam ārdarbos: koka 
apšuvumam, balkoniem, logu slēģiem, nožogojumiem, lapenēm, dārza nojumēm, 
dārza mēbelēm un automašīnu nojumēm.

* Pēc pieprasījuma pieejams arī 10 L iepakojumos.

Ātra žūšana

Mazs šķīdinātāja 
saturs

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 124 00 040 4

0,75 131 00 305 4

0,75 131 00 315 4

0,75 131 00 322 4

0,75 131 00 092 4

2,50 131 00 091 2

0,75 131 00 338 4

2,50 131 00 340 2

0,75 131 00 344 4

2,50 131 00 346 2

0,75 131 00 350 4

2,50 131 00 352 2

7103  Signāldzeltena 
(RAL 1003) sedzoša

7519  Kapri zila 
(RAL 5019) sedzoša

7530  Uguns sarkana 
(RAL 3000) sedzoša

7629  Mētru zaļa 
(RAL 6029) sedzoša

7283  Priedes zaļa 
(RAL 6009) sedzoša

7511  Brūni sarkana 
(RAL 3011) sedzoša

7119  Smilškrāsas 
(RAL 1019) sedzoša

7817  Šokolādes brūna 
(RAL 8017) sedzoša

Produkta lietošana

Pēc pieprasījuma ir pieejams arī 186 RAL un 1950 NCS krāsu toņos. 
Efekta, luminiscējušās vai metāliskie toņi nav pieejami.

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,75 131 00 326 4

2,50 131 00 328 2

0,75 131 00 332 4

2,50 131 00 334 2

0,75 131 00 339 4

2,50 131 00 341 2

0,75 131 00 345 4

2,50 131 00 347 2

0,75 131 00 351 4

2,50 131 00 353 2

0,75 131 00 048 4

2,50 131 00 047 2

0,75 131 00 222 4

2,50 131 00 223 2

7505  Piķa melna 
(RAL 9005) sedzoša

7716  Antracīta pelēka 
(RAL 7016) sedzoša

7542  Asfalta pelēka 
(RAL 7042) sedzoša

7738  Ahāta pelēka 
(RAL 7038) sedzoša

7535  Gaiši pelēka 
(RAL 7035) sedzoša

7262  Tīri balta 
(RAL 9010) sedzoša

7500  Balta nokrāsa 
(RAL 9016) sedzoša

h2o

m2

Piemērots bērnu
rotaļlietām

Nekaitīgs
cilvēkiem, dzīvniekiem
un augiem

Saskaņā ar DIN EN 71.3
noturīgs pret sviedriem
un siekalām

(pēc nožūšanas)
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JAUNS

WPC & BPC Reiniger WPC & BPC Pfl ege-Öl

1. Aizslaukiet liekos netīrumus.

2. Atšķaidiet koncentrātu 1:20 līdz 1:10 attiecībā pret ūdeni. Uzklājiet uz netīrām 
zonām, atdaliet netīrumus ar skrāpi un pēc tam noskalojiet ar ūdeni. Noteikti 
veiciet izmēģinājuma uzklāšanu! Neizmantojiet neatšķaidītu! Vienmēr izmanto-
jiet uz visas virsmas laukuma!

3. Iedarbības laiks apm. 10 minūtes, pēc tam rūpīgi noskalojiet ar ūdeni.

4. Patēriņš: koncentrāts, atkarībā no netīrības pakāpes, atšķaidīt ar ūdeni 1 l = 
10 – 50 m².

Tīrīšanas līdzeklis Osmo WPC & BPC Reiniger ir speciāli izstrādāts tīrīšanas 
līdzeklis ārdarbiem polimēra maisījumu, piemēram, WPC, BPC un citu ūdeni 
atgrūdošu virsmu (plastmasas dārza mēbeļu, žogu sistēmu u.c.), tīrīšanai.

Augstas
iedarbības 
koncentrāts

Dziļas iedarbības 
tīrīšanas spējas

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

1,00 139 00 078 6

5,00 139 00 079 1
8021 Bezkrāsaina 

Augsta segtspēja

Produkta lietošana

Viegla uzklāšana

Balstīta uz 
atjaunojamām 
izejvielām

Mikroporaina un 
elpojoša virsma

Ūdeni un 
netīrumus 
atgrūdoša virsma

Viegli kopjama 
un atjaunojama

Otro kārtu 
var uzklāt pēc 
apmēram 8-10 
stundām

40 m²/1 l
1 Kārta

Osmo WPC un BPC Pfl ege-Öl ir piemērota kā bezkrāsaina eļļa, lai uzturētu vai 
atjaunotu nodilušus koksnes polimēru kompozītmateriālus (WPC) un bambusa 
polimēru kompozītmateriālus (BPC). Īpaši piemērots terasēm un dārza mēbelēm, 
kas izgatavotas no WPC vai BPC.

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

1,00 115 00 111 4030  Bezkrāsaina zīdaini 
matēta

Gatava virsma 1 dienā

1. Pirms uzklāšanas rūpīgi notīriet visu virsmu ar ūdeni un Osmo WPC & BPC 
Reiniger 8021. Ļaut nožūt.

2. Ar kādu no Osmo otām uzklājiet ļoti plānu kārtu un kārtīgi izlīdziniet.

3. Noņemiet lieko materiālu ar tīru, sausu otu.

4. Žūšanas laiks apm. 8-10 stundas (normālos klimatiskajos apstākļos, 23 ° C / 
50% rel. mitrums). Zemāka temperatūra un / vai lielāks mitrums var pagarināt 
žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

Produkta lietošana

IETEIKUMS

Neatkarīgi no tā, kādu toni Jūs vēlaties piešķirt savai virsmai - Osmo 
ir visi piemērotie krāsu toņi. Pats labākais: tu vari izvēlēties pats savu 
krāsu toni!
Visus mūsu krāsu toņus var sajaukt savā starpā. Tomēr ir svarīgi sajaukt 
viena tipa produktus; nesajauciet, piemēram, Dekorwachs ar Land-
hausfarbe vai Holzschutz Öl Lasur.
Ja jūs vēlaties, lai krāsu toņus sajauc profesionālis, tad mēs ar prieku to 
izdarīsim jūsu vietā.
Mikroporains, eļļas bāzes produkts Osmo Landhausfarbe ir pieejams 
gandrīz visās RAL un NCS krāsās (starp citu arī Osmo Holzschutz Öl 
Lasur, Garten- und Fassadenfarbe un Dekorwachs). Pietiek ar vienu 
zvanu, un mēs sajauksim atbilstoši vajadzībām jūsu izvēlētos toņus. 
Minimālā pasūtījuma daudzums vienai produktam ir tikai 2,5 litri.
Jūsu dizaina idejām nav robežu.

Bezlimita idejas. 
NCS un RAL pēc pieprasījuma.

Klientu ērtībām ir pieejami Osmo krāsu paraudziņi. Neatkarīgi no tā, vai 
nepieciešams krāsains koka pārklājums iekšdarbos vai ārdarbos – ar 
paraudziņu paciņas saturu var noklāt aptuveni 20 x 20 cm 
laukumu. Tādējādi tiks gūts iespaids 
par produkta gala iznākumu.

Krāsu paraudziņu paciņas saturs: 5 ml.
Kastē: 20 paciņas.

Esiet drošībā.
Krāsu paraudziņi.

m2
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Holz-Entgrauer Kraft-Gel Anstrich-Entferner Gel

Gatava virsma 24 stundu laikā

1. Aizslaukiet liekos netīrumus.

2. Samitriniet virsmu ar ūdeni.

3. Uz pelēcīgas virsmas uzklāt apm. 100 ml/m².

4. Pēc iedarbošanās laika (minimums 20 minūtēm), noberziet ar cietsaru 
birsti vai skrāpi, izmantojot arī daudz ūdens. Virsmu var pārklāt pēc apm. 
48 stundām (normāli klimatiskie apstākļi, 23°C/50 % rel. mitrums). Zemāka 
temperatūra un/vai augstāks mitrums var paildzināt žūšanas laiku.

5. Pēc tam aizsargājiet virsmu, pārklājot to ar kādu no Osmo koksnes apdares 
ārdarbu materiāliem.

Ieteikums: Aizsargājiet metālu (piemēram, eņģes) un augus no tieša kontakta 
(piemēram, dekoratīvos un lauksaimniecības augus pārklājiet ar plēvi)

Gēls Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel ir ieteicams koka virsmām, koka apšuvu-
miem, dārza mēbelēm un līdzīgām koka virsmām.

* Iekļauta tīrīšanas sarene

Atjauno koka 
dabīgo toni Bez smaržas

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,50 139 00 115 6

2,50* 139 00 129 1

5,00 139 00 128 1

10,00 139 00 117 1

6609 Bezkrāsaina 

Bioloģiski noārdās

Produkta lietošana

Universāls

Gatava virsma 24 stundu laikā.

1. Aizslaukiet liekos netīrumus.

2. Uz sausas virsmas uzklājiet pietiekami biezu slāni (apm. 200 ml/m²).

3. Iedarbības laiks: līdz 60 minūtēm. Iedarbības laikā saglabājiet virsmu mitru 
(piemēram, ar smidzinātāju).

4. Notīriet virsmu ar lielu daudzumu tīra ūdens koka šķiedru virzienā. Ļaujiet 
nožūt vismaz 48 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 ° C / 50% relatīvais 
mitrums). Zemāka temperatūra un / vai augstāks mitrums var paildzināt 
žūšanas laiku.

5. Pēc nožūšanas, izpētiet koka virsmu, ja nepieciešams, atkārtojiet procesu!

6. Ja koksnes virsma ir jāpāreļļo, virsma pēc nožūšanas ir jāattīra ar Osmo 
Holz-Entgrauer Kraft- Gel.

Ieteikumi: Nosedziet visas vietas, kuras nevajadzētu apstrādāt, piemēram, augus, 
porainus substrātus (piemēram, gaiši krāsainus oļus, betonu, apmetumu utt.), 
alumīnija, cinka vai lakotas virsmas. Sagatavojiet ūdeni, lai nomazgātu jebkuru 
virsmu, kas nejauši nonākušas saskarē ar gēlu.
Uzklāšanas laikā lietojiet aizsargcimdus un aizsargbrilles. 

Osmo Anstrich-Entferner Gel produkta atlikumi var negatīvi ietekmēt turpmāko 
pārklājumu žūšanas un salipšanas īpašības. Tāpēc ir ļoti svarīgi rūpīgi noskalot 
virsmu pēc apstrādes.

Anstrich-Entferner Gel attīra virsmas un dārza mēbeles, kas izgatavotas no koka, 
no vecās eļļas, piemēram Terassen-Öl, un traipiem. Ideāli piemērots, lai notīrītu ar 
eļļu apstrādātu virsmu un panāktu neapstrādātas virsmas efektu.

* Iekļauta tīrīšanas sarene

Ideāli piemērots 
eļļas produktu 
noņemšanai

Bez smaržas

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

0,50 139 00 142 6

2,50* 139 00 143 1

5,00 139 00 144 1

10,00 139 00 145 1

6611 Bezkrāsaina 

Bioloģiski noārdās

Produkta lietošana

Universāls
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Holzterrassen-Reiniger 
(koncentrāts)

Gard Clean

Tīrīšanas līdzeklis terasēm Osmo Holzterrassen-Reiniger ir piemērots visu koka 
terašu, kā arī aizsegu, vārtu un dārza mēbeļu, kas izgatavoti no koka, tīrīšanai.

Augstas
iedarbības 
koncentrāts

Dziļas iedarbības 
tīrīšanas spējas Augsta segstpēja

1. Noņemt no koka virsmas atdalījušos netīrumus ar cietsaru birsti.

2. Uzklāt uz virsmas Osmo Holzterrassen-Reiniger produktu atšķaidītu ar ūdeni. 
Deva ir atkarīga no netīrības pakāpes, tas ir, sākot no min. 1:25 līdz maks. 1:1 
attiecībai.

3. Tīrīt koku šķiedru virzienā ar birsti. Mašīnapstrādē uz klājiem ieteicams izman-
tot Osmo tīrīšanas iekārtu grīdām un terasēm.

4. Patēriņš atkarīgs no netīrības pakāpes 1 l = 30 – 100 m².

5. Pēc tīrīšanas noskalot ar tīru ūdeni.

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

1,00 139 00 150 6

5,00 139 00 151 1
8025 Bezkrāsaina 

Produkta lietošana

Viegla uzklāšana

1. Noslaukiet liekos netīrumus.

2. Uzklāt vienmērīgi ar krāsas otu, cietu birsti, lejkannu vai smidzinātāju uz 
sausas virsmas. Atkarībā no zaļumu attīstība pakāpes, izmantot Gard Clean 
neatšķaidītu vai atšķaidītu ar ūdeni. Neskalojiet ar ūdeni.

3. Iedarbības laiks: zaļums izzūd pēc 24 stundām. (Gadījumā, ja kāds zaļums ir 
palicis, atkārtot procesu.)

4. Patēriņš: atkarībā no apaugšanas pakāpes 1 l = 30 – 100 m².

5. Pirms atkārtotas uzklāšanas koksnes apdares materiālu, noskalot ar ūdeni un 
rūpīgi nožāvēt.

Lietojiet biocīdus uzmanīgi! Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķetes un produkta 
aprakstu.

Tīrītājs Osmo Gard Clean ir ideāls koka vai plastmasas dārza mēbeļu, priekšmetu, 
kas izgatavoti no akmens (kapakmeņiem), plastmasai (iepriekš pārbaudīt toņa 
noturību), betonam, Eternit paneļiem utt. zaļumu noņemšanai.

Rūpīgi notīra 
augšos zaļumus

Aizsargā 
pret jauna 
piesārņojuma 
augšanu

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

1,00 133 00 021 6

5,00 133 00 027 1
6606 Bezkrāsaina 

Vāja smaka

Produkta lietošana

Paš-
aktivizējošs
- Uzklājiet
- Ļaujiet tam darboties
- Gatavs
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darbarīki & piederumi |
tīrīšana un kopšana
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Darbarīki ar vienotu sistēmu
Strādājiet efektīvāk, pateicoties “Quick Connect“ tehnoloģijai 
 

Mūsu rīku klāsts ir rūpīgi pārdomāts līdz pat vissīkākajai detaļai. 
Tas nozīmē, ka varat būt droši par maksimālu efektivitāti. 
Quick Connect tehnoloģijai, kas ir integrēta Osmo sistēmas 
teleskopiskajā rokturī, ir iespējams pievienot rullīšus, birstes, 
paliktņu turētājus un citus piederumus tikai ar vienu kustību.  
 

Arī daudzi citi mūsu klāstā esošie piederumu atvieglo darbu, 
piemēram, Osmo FloorXcenter, HandXcenter, kā arī Osmo 
tīrīšanas iekārta grīdām un terasēm profesionālai grīdas 
sagatavošanai. Lielāka efektivitāte, vairāk sekmīgu projektu.
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Labākais pārklājums, labākās 
kvalitātes dēļ

Izcila sarene -  
izciliem rezultātiem
Vienkārša uzklāšana un izcili vizuālie rezultāti – pateicoties 
sarenēm, kuru sari cieši sasieti matricā.

Vienkārši un gudri. Vienreizējas 
lietošanas ieliktnis vanniņām
Instrumentu tīrīšana ir laikietilpīga. Lai ietaupītu Jūsu laiku, 
mēs esam izstrādājuši vienreiz lietojamu vanniņas ieliktni, kuru 
iespējams izmest pēc izmantošanas. Vienkārši un gudri.

Produkta ietaupījums un 
plāna kārta. Pateicoties Osmo 
mikrošķiedras rullītim
Labākais pārklājums ir tāds, kas nodrošina gan aizsardzības 
kārtu, gan tiek patērēts maz produkta. Nerodas nekādi 
jautājumi: mūsu mikrošķiedras rullītis pilda abas funkcijas.
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Produkts Preces numurs Pakā
Grīdas rullīša komplekts 140 00 230 2

Rullītis tvertnē 140 00 173 4

Rullītis 250/8 (12 gab.) 140 00 194 1

Vanniņu ieliktņi (10 gab.) 140 00 232 1

Teleskopiskais rokturis

Produkts Preces numurs Pakā
Teleskopiskais rokturis 140 00 312 1

Grīdas rullīša komplekts

Grīdas sarene

Produkts Preces numurs Pakā
Grīdas sarene ar rokturi 220 mm 140 00 305 6

Grīdas sarene ar rokturi 400 mm 140 00 310 1

Birstes uzliku
turētājs

Produkts Preces numurs Pakā
Paliktņu / spilventiņu turētājs 120 
x 250 mm

140 00 238 6

Pulēšanas spilventiņš balts 120 x 
250 mm

140 00 265 10

Pulēšanas spilventiņš sarkans 
120 x 250 mm

140 00 266 10

Pulēšanas spilventiņš zaļš 120 x 
250 mm

140 00 267 10

Eļļas apdares aplikators 140 00 272 15

Teleskopiskais rokturis

Grīdas sarene

Grīdas rullīša komplekts
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Produkts Preces numurs Pakā
Rullīša un otas komplekts 140 00 171 4

Vanniņu ieliktņi (10 gab.) 140 00 172 1

Rullīši 100/6 (10 gab.) 140 00 198 1

Rullīši kastītē (2 gab.) 140 00 182 6

Slotu komplekts grīdas 
kopšanai

Produkts Preces numurs Pakā
Slotu komplekts grīdas kopšanai 140 00 262 4

Putekļu drāna 140 00 050 1

Mitrās kopšanas plīša drāna 140 00 055 1

Aktīvās šķiedras drāna 140 00 060 1

Rullīša un otas
komplekts

Birste terases kopšanai

Produkts Preces numurs Pakā
Birste ar rokturi terases kopšanai 
150 mm

140 00 237 6

Sarene terasēm

Produkts Preces numurs Pakā
Sarene terasēm 140 00 300 6

Komplekts terases
apstrādei

Produkts Preces numurs Pakā
Komplekts terases apstrādei 140 00 233 4

Vanniņu ieliktņi 140 00 235 1

Slotu komplekts grīdas Birste terases kopšanai

Sarene terasēm

Komplekts terases

Rullīša un otas
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JAUNS

HandXcenter FloorXcenter

Viegla 
darbošanās

Ātrs un efektīvs 
darbs

Ideāli piemērots 
sabiedriskajām 
vietām

Produkts Preces numurs Pakā
HandXcenter 140 00 261 1

HandXcenter pamatne 140 00 263 1

HandXcenter baltais fi lcs 218 mm 140 00 264 5

Ātrs un efektīvs 
darbs

Viegla 
darbošanās

Dažādi pulēšanas 
diski dažadiem 
pielietojumiem

Ideāli piemērots 
sabiedriskajām 
vietām

Iekārta Osmo FloorXcenter ir piemērota eļļotu koka grīdas segumu tīrīšanai, 
kopšanai un atsvaidzināšanai, kā arī grīdas segumu tonēšanai. Paredzēta 
izmantošanai iekštelpās.

Produkts Preces numurs Pakā
FloorXcenter 140 00 240 1

FloorXcenter baltais fi lcs 140 00 241 5

FloorXcenter sarkanais fi lcs 140 00 242 5

FloorXcenter zaļais fi lcs 140 00 259 5

FloorXcenter mikrošķiedras fi lcs 140 00 243 5

FloorXcenter birstu komplekts 140 00 244 1

Produkta lietošana
Baltais pulēšanas disks– ikdienas netīrumu un traipu noņemšanai (ideāls tonētu 
koksnes apdares materiālu uzklāšanai uz grīdas segumiem un atkārtotai grīdas 
segumu eļļošanai ar Osmo Hartwachs-Öl).

Sarkans pulēšanas disks – noņem ļoti cietus traipus, ideāls arī vieglai slīpēšanai 
starp kārtām.

Zaļš pulēšanas disks – intensīvai tīrīšanai un 2-komponentu produktu 
iesmērēšanai.

Mikrošķiedras pulēšanas disks – noņem netīrumus.

Birstes strukturētu virsmu tīrīšanai.

Iekārta Osmo HandXcenter ir piemērota eļļotu koka virsmu tīrīšanai, kopšanai 
un atsvaidzināšanai, kā arī koka virsmu tonēšanai. Paradzēta izmantošanai 
iekštelpās.
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Tīrīšanas iekārta
terasēm un grīdām

Otas

Osmo Tīrīšanas iekārta terasēm un grīdām ir piemērota netīrumu atdalīšanai un 
noņemšanai vienā piegājienā gan iekštelpās, gan ārā. Ideāla intensīvai, pelēcīgi 
kļuvušu koka virsmu tīrīšanai un atsvaidzināšanai, un dziļai koka grīdas segumu 
tīrīšanai iekštelpās.

Piemērots 
tīrīšanai gan 
iekšdarbos, gan 
ārdarbos

Intensīvas 
ikdienas tīrīšana

Produkts Preces numurs Pakā
Tīrīšanas iekārta terasēm un 
grīdām

140 00 250 1

Abrazīvā birste 140 00 251 1

Apmaiņas birste - universālā - 
iekšdarbiem

140 00 252 1

Sānu birste - universālā - iekšdar-
biem

140 00 254 1

Sānu birste - abrazīvā - ārdarbiem 140 00 256 1

Atsvaidzina pelēki 
kļuvušas koka 
terases

Sevišķi efektīvs 
pretēji rotējošo 
birstu dēļ

Divi darba soļi 
vienā piegājienā

Produkts Preces numurs Pakā
Otas 25 mm 140 00 175 12

Otas 50 mm 140 00 176 12

Otas 60 mm 140 00 177 12

Otas 80 mm 140 00 183 12

Otas 100 mm 140 00 178 12

Paliktņu/spilventiņu 
turētājs

Produkts Preces numurs Pakā
Paliktņu / spilventiņu turētājs
95 x 155 mm

140 00 260 6

Pulēšanas spilventiņš balts
95 x 155 mm

140 00 268 10

Pulēšanas spilventiņš sarkans
95 x 155 mm

140 00 269 10

Pulēšanas spilventiņš zaļš
95 x 155 mm

140 00 270 10

Eļļas apdares aplikators
95 x 155 mm

140 00 271 15

Eļļas apdares aplikatora
komplekts

Produkts Preces numurs Pakā
Eļļas apdares aplikators
120 x 250 mm

140 00 273 4

> 1 Paliktņu/spilventiņu turētājs 85 x 135 mm, ieskaitot stiprinājumus
> 2 Eļļas apdares aplikatori 95 x 155 mm
> 1 Vanniņa 22 x 20 cm
> 3 Vanniņu ieliktnīši

Komplektā ietilpst

Paliktņu/spilventiņu 

Eļļas apdares aplikatora
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Gumijas špaktele

Produkts Preces numurs Pakā
Gumij as špaktele 220 mm 140 00 201 1

Gumij as špaktele 350 mm 140 00 202 1

Rullīša nospiedējs

Produktname Preces numurs Pakā
Rullīša nospiedējs 140 00 181 5

Dubultā asmeņa
eļļas lāpstiņa

Produkts Preces numurs Pakā
Dubultā asmeņa eļļas lāpstiņa 140 00 187 1

Easy Pads mikrošķiedras 
salvetes

Produkts Preces numurs Pakā
Easy Pads mikrošķiedras salvetes 
(kaste)

140 00 160 5

Easy Pads mikrošķiedras salvetes 140 00 156 1

Profesionālā eļļas
lāpstiņa

Easy Clean mitrās
salvetes

Produkts Preces numurs Pakā
Profesionālā eļļas lāpstiņa 140 00 100 1

Produkts Preces numurs Pakā
Easy Clean mitrās salvetes 140 00 165 15

Šķīdinātājs Pinselreiniger
und Verdünner

Krāsas kods Tilpums 
Litrs

Preces numurs Pakā

1,00 139 00 001 6

25,00 139 00 006 1
8000 Bezkrāsaina 

Produkts Preces numurs Pakā
Maisīšanas kociņš 140 00 006 10

Maisīšanas kociņš ar spraugu 140 00 211 1

Maisīšanas kociņi

Osmo šķīdinātājs Pinselreiniger und Verdünner ir ideāli piemērots darba 
instrumentu tīrīšanai pēc Osmo koka pārklājumu vai citu šķīdinātāju bāzes eļļas 
vai sintētisko sveķu krāsu uzklāšanas, piemērots arī kā atšķaidītājs krāsām uz 
šķīdinātāju bāzes.

Gumijas špaktele Rullīša nospiedējs

Dubultā asmeņa Easy Pads mikrošķiedras 

Easy Clean mitrās

Preces numurs Pakā
140 00 100 1

Produkts
Easy Clean mitrās salvetes

Šķīdinātājs Pinselreiniger Maisīšanas kociņi
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Jautājumi un atbildes
Ieteikums eļļas bāzes apdares materiālu lietošanā 
Ar eļļu piesūcināti materiāli un audumi nekavējoties jāizmazgā 
vai jāuzglabā slēgtā, hermētiskā traukā (Pašaizdegšanās risks!)

Vai ir iespējams mainīt savas koka grīdas toni?
Jā, to ir iespējams izdarīt ar dažādiem Osmo produktiem. 
Osmo Hartwachs-Öl Farbig, Dekorwachs un Öl-Beize ir ideāli 
piemēroti grīdu tonēšanai. Vienmēr jāievēro katra produkta 
lietošanas nosacījumi. Kad virsma kārtīgi nožuvusi, uzklājiet 
noslēdzošo kārtu ar Hartwachs-Öl Original.

Kā sagatavot koka grīdas virsmu?
Virsma jānoslīpē koka šķiedras virzienā, beigu slīpējums jāveic 
ar smilšpapīru P120-P150. Visi virsmas skrāpējumi uzmanīgi 
jāizlīdzina.

Ko darīt, ja daļa grīdas ir bojāta? 
Atšķirībā no tradicionālajiem lakas pārklājumiem, bojātās vietas 
uz virsmām, kas apstrādātas ar Osmo produktiem, var noslīpēt 
un atkārtoti apstrādāt ar tiem pašiem produktiem, neatstājot 
redzamas pārejas.

Vai man nepieciešams veikt slīpēšanu starp kārtām?
Vienmēr, pirms uzklājat otro kārtu, nepieciešams novērtēt 
virsmas stāvokli. Iespējams, ka reizēm nepieciešams veikt 
slīpēšanu. 

Vai ir kaut kas tāds, kam vajadzētu pievērst uzmanību, 
pārklājot koka grīdas?
Sakarā ar dažu cēlkoku sugu, piemēram, Jatoba un Merbau, 
īpašībām - blīvumu un sastāvdaļām, tie var absorbēt mazāk 
produkta. Tādēļ šādām koka sugām, mēs iesakām izmantot 
Osmo Klarwachs, kas dziļi iesūcas koksnē.

Kas notiek, ja uzklāj pārāk daudz produkta?
Uzklājot pārāk daudz produkta, būtiski palēnināsies žūšanas 
laiks. Ja tā ir noticis, tad nodrošiniet papildus ventilāciju, 
atverot logus un durvis, lai produkts nožūtu dabiskā oksidācijas 
procesā. Bojātu virsmu apstrādāt, kā aprakstīts iepriekš.

Kas notiek, ja uzklāj pārāk maz produkta?
Uzklājot pārāk maz produkta, parādās ūdens plankumi, un 
koksne var izžūt vai izskatīties blāva. Šādos gadījumos uzklājiet 
vēl vienu plānu kārtu ar Osmo Hartwachs-Öl Original.

Vai ir iespējams dažādu krāsu toņu Osmo produktus jaukt 
kopā?
Jā, viena attiecīgā produkta krāsas var sajaukt jebkurā 
proporcijā. Turklāt Osmo Dekorwachs, Landhausfarbe, Garten- 
und Fassadenfarbe and Holzschutz Öl Lasur iespējams sajaukt 
pēc pasūtījuma RAL, NCS krāsu toņos vai pielāgotās krāsās.

Kad virsma skaitās, ka ir nožuvusi?
Katra produkta žūšanas laiks atrodams attiecīgā produkta 
aprakstā vai produkta etiķetē. Vairums Osmo produktu žūst 
8-10 stundas. Virsma žūst uzsūkšanās un oksidācijas rezultātā. 
Lūdzu, pārliecinieties, ka virsmai ir nodrošināta pietiekama 
gaisa apmaiņa.

Kad grīdas drīkst sākt izmantot?
Parasti grīdas drīkst sākt izmantot vienu dienu pēc pēdējā 
pārklājuma uzklāšanas. Tomēr jāpārliecinās, pataustot virsmu, 
ka tā ir sausa. Virsma pēc apstrādes pilnībā nožūst apmēram 
pēc 3 nedēļām. Tādēļ paklāji un citi priekšmeti, kas aizprosto 
apstrādāto virsmu, būtu jāieklāj pēc tam, kad 3 nedēļas ir 
pagājušas.

Vai grīdas segums ir jāpulē pēc tam, kad uzklāta virskārta 
ar Osmo Hartwachs-Öl Original?
Nē, šajā gadījumā grīdas papildus apstrāde nav nepieciešama. 
Tomēr, ja ir vēlme, virsmu iespējams nopulēt ar viena diska 
pulēšanas iekārtu (baltais pulēšanas disks). Ja vēlaties vēl 
spīdīgāku virsmu, grīdu pēc vienas dienas var apstrādāt ar 
Osmo Wachspfl ege- und Reinigungsmittel (WPR) un tad nopulēt.

Kā man rūpēties par grīdu?
Tas ir atkarīgs no tā, kā tā tiek lietota. Regulārai, vieglai uz-
kopšanai, mēs rekomendējam ūdenim pievienot mazgāšanas 
līdzekli Osmo Wisch- Fix. Šo produktu var iegādāties atsevišķi 
vai kopā ar Osmo grīdas kopšanas komplektu. Osmo grīdu 
kopšanas komplekts atvieglos grīdas uzturēšanas darbu. Ja 
grīda izskatās blāva un nedabīga, tad atjaunojiet tās virsmu 
ar Osmo Wachspfl ege- und Reinigungsmittel (WPR). Atjau-
nošanu var veikt nelieliem laukumiem, tas ir, durvju tuvumā 
vai sabiedriskajām zonām bez intensīvas izmantošanas. Ja 
konstatējāt nopietnāku nodilumu, tad grīdu nepieciešams 
pārklāt vēlreiz ar Osmo Hartwachs-Öl Original.

Kādēļ apstrādātās virsmas tonis atšķiras no tā krāsu 
toņa, kas bij a norādīts uz iepakojuma?
Krāsas, kas attēlotas uz apdrukātās etiķetes, vienmēr var 
atšķirties no tās krāsas, kuru izmanto pārklājumam, jo krāsainie 
pārklājumi izskatās atšķirīgi uz dažādām koku sugām. Tāpēc ir 
ieteicams veikt izmēģinājuma uzklāšanu uz līdzīga koka parau-
ga. Šādiem izmēģinājumiem Osmo piedāvā paraugu paciņas ar 
dažādiem krāsu toņiem.

Kādām jābūt koka virsmas īpašībām?
Koka virsmai jābūt tīrai, sausai (max 20 % mitrums) un 
nesasalušai.

Kā smaržos ar Osmo produktiem apstrādātas koka 
virsmas?
Pēc nožūšanas koka grīdas segumam joprojām būs viegls 
koksnes, dabisko eļļu un vasku aromāts. Kā šķīdinātāju 
mēs izmantojam dearomatizētu vaitspirtu, kas ir nekaitīgāks 
veselībai nekā tā sauktie eko-šķīdinātāji, piemēram, citrusa eļļa. 
Pēc virsmas nožūšanas šķīdinātājs pilnībā (100%) izgaro.
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MŪSU PRODUKTI 
 
>  KOKA APŠUVUMI 

Apšuvuma profili 
Šindeļi 
Karkasi 

>  GRĪDAS SEGUMI 
Masīvkoka grīdas segums 
Kreatīvi grīdas segumi 

>  KOKA APDARE 
Iekšdarbiem un ārdarbiem 
Koka aizsardzība un kopšana 

>  IEKŠDARBIEM 
Masīvkoka profili 
Karkasi 

>  LĪMĒTIE KOKA PANEĻI 
Masīvkoka paneļi 
Darbavirsmas 
Mēbeles, durvis 

>  ZĀĢMATERIĀLI 
Profilētie dēļi 
Funkcionālie zāģmateriāli 
Dekoratīvie zāģmateriāli 

>  TERASES 
Koka un kompozītmateriālu 
Piederumi 

>  AIZSLIETŅI 
Koka/HPL/Alumīnija/BPC 
Skaņas necaurlaidīgi 
Piederumi

Jūsu vietējais Osmo izplatītājs:

SIA “Osmo Latvija” 
www.osmolatvija.lv

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.com 
info@osmo.de

© 2021 LV 1.0 – Rezervētas piegādes tiesības un tehniskās izmaiņas. Izmēri, cenas un ilustrācijas var mainīties. Lai gan viss katalogs tiek rūpīgi pārbaudīts, mēs ne-
varam garantēt, ka tajā nav ieviesušās kādas kļūdas. Katalogā redzamie krāsu toņi savā starpā ir nesaistoši. Lai attīstītu un uzlabotu produktu līdz maksimumam, mēs 
paturam tiesības uz produkta tehnisko pārveidošanu.


