Odstíny - Selská barva OSMO
2716 antracitově šedá

2101 bílá

2203 smrkově žlutá

2204 slonová kost

(RAL 7016)

2205 slunečně žlutá 2308 nordicky červená 2310 cedr/červené dřevo 2311 karmínově červená

2404 jedlově zelená

2501 labrador modrá

2506 královská modř

2507 holubí modř

2606 středně hnědá

2607 tmavě hnědá

2703 černošedá

2704 kamenně šedá

2708 písčitě šedá

Popis výrobku:
Selská barva OSMO je krycí nátěr na dřevo s hedvábným leskem vhodný do vnějších (a vnitřních)
prostor. Barva dřeva a fládrování budou překryty. Struktura dřeva zůstane zachována.
Tento nátěr je založen na bázi rostlinných přírodních olejů a má otevřené póry.
Nátěr neodprýskává, ani nepraská a neodlupuje se, je nanejvýš odolný vůči povětrnostním vlivům a
UV záření, odpuzuje vodu a reguluje vlhkost.
Selská barva SOMO má nepřekonanou trvanlivost a osvědčil se během desetiletí za extrémních
povětrnostních podmínek v horách a u moře. Jedná se o hustý nátěr, který lze snadno zpracovávat a
snadno obnovovat. Má velmi vysoký obsah pevných látek (high solid = nad 50% trvalých složek).
Proto vysoká vydatnost a dlouhá trvanlivost.
Oblasti použití:
Veškeré dřevo ve vnějších prostorách, kde je požadován obzvláště trvanlivý nátěr:
fasády ze dřeva, balkóny, okenice, ploty, pergoly, dřevěné šindele, zahradní a rekreační domky,
zahradní lavičky, stoly atd. Dřevo ve vnitřních prostorách, pokud bude požadován polomatný,
intenzivně pigmentovaný nátěr, který má přesto otevřené póry (např. stropy). Vhodný na všechny
druhy dřeva, nové nebo zvětralé, drsné nebo ohoblované. Ideální k obnově starých nátěrů s
otevřenými póry a zvětralých dřevěných ploch. Lze natírat na kamenné a cihlené zdi, beton a
eternitové desky, rovněž na železné a pozinkované střešní žlaby (avšak ne na cementovou omítku).
Báze přírodního oleje
Selská barva OSMO je vyrobena na bázi přírodních rostlinných olejů. Přírodní oleje proniknou
hluboko do dřeva. Uchovají dřevo zdravé a elastické a nenechají ho vyschnout.
Dřevo může dýchat, vlhkost může unikat, tím se bobtnání a sesýchání omezí.
Počet nátěrů: 2 (při renovaci zpravidla 1)
Velikosti balení: 0,75 l; 2,5 l; 25 l
Vydatnost:
1 l = cca. 16 m2 , hoblované dřevo, 2 nátěry = cca. 10 m2
nehoblované dřevo, 2 nátěry = cca. 26 m2
hoblované dřevo, 1 nátěr = cca. 16 m2 ,
nehoblované dřevo, 1 nátěr / u rýhovaného povrchu se zvyšuje spotřeba o cca. 40%

