Odstíny - Dekorační vosk – intenzivní odstíny
3169 - černá 1xnátěr 3169 - černá 2x vrstva

3172-Hedvábí 1x
vrstva

3181 - křemen 1x
vrstva

3181 - křemen 2x
vrstva

3186 bílý mat 1x
vrstva

3186 bílý mat 2x
vrstva

NOVINKA

NOVINKA

3125 modrá

3131 zelená

3132 šedobéžová

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

3172- Hedvábí 2x
vrstva

3188 - sníh 1x vrstva 3188 - sníh 2x vrstva

3104 červená

3105 žlutá

NOVINKA

NOVINKA

Popis produktu:
Transparentní nebo intenzivně tónovaný nátěr na dřevo, který jedinečným způsobem
kombinuje v jednom výrobku výhody a přednosti přírodních olejů a vosků. Osmo
Dekorační vosk odpuzuje nečistoty a vodu, je odolný vůči otěru a je příjemný na dotyk.
Struktura dřeva zůstává viditelná. Jednoduché použití bez nutnosti podkladového nátěru
nebo potřeby přebrušování – šetří čas a peníze. Mikroporézní, nepraská, neloupe se, netvoří
šupinky. Odolný vůči vínu, pivu, kole, kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku a vodě, vyhovuje
požadavkům normy DIN 68861-1A, zamezuje vzniku stop po vodě. Po zaschnutí je nátěr
neškodný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy DIN 53160,
vhodné i pro dětské hračky v souladu s požadavky normy EN 71.3).
Oblast použití: OSMO
Dekorační vosk je vhodný pro ošetření a dekorativní úpravu dřeva v interiéru: obložení stěn,
lišty, nosníky, dveře, je rovněž vhodný pro ošetření spárovek, OSB a MDF desek. Je vhodný
jako barevný základ pro dřevěné podlahy a k ošetření ztmavlých dřevěných ploch. Je zvláště
doporučen pro použití na nábytek a hračky.
Složení:
Na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků (slunečnicový olej, sójový olej, bodlákový
olej, karnaubový a kandelinový vosk), parafínů, pigmentů na bázi oxidů železa a
organických pigmentů, oxidu titaničitého (bílý pigment), sikativ (sušidel) a přídavných látek
zajišťujících vodoodpudivost. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu).
Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých
organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění
(příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/e, max. obsah VOC je 400 g/l). Podrobné
informace jsou k dispozici na vyžádání.
Odstíny 3104 / 3105 / 3125 / 3131 jsou k dostání pouze ve velikosti 0,125 a 0,375 l
3132 je k dostání ve velikosti 0,125 / 0,375 a 0,75 l
ostatní odstíny jsou ve velikostech 0,125 / 0,375 / 0,75 / 2,5 l některé taky 25 l
Vydatnost z 1 litru cca 24 m2 při jednom nátěru

