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1 sluoksniu

UV apsauginis aliejus su spalva
Silpnai pigmentuota apsauga nuo UV – išlaikoma natūrali 
medienos spalva
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PRODUKTO APRAŠYMAS
Skaidri, šilko blizgesio aliejinė medienos apsauga lauko 
paviršiams. Mikroporinis paviršius leidžia medienai kvėpuoti ir 
sumažina brinkimą ir raitymąsi. Vandenį atstumiantis paviršius 
netrūkinėja, nesilupa, neskilinėja ir nesipūsliuoja. Jau padengtą su 
spalva paviršių Osmo UV apsauginis aliejus dar labiau apsaugo 
nuo UV spindulių poveikio ir padidina intervalus tarp paviršiaus 
atnaujinimo darbų. Galutinis sluoksnis, kuris apsaugo medieną nuo 
pilkėjimo proceso iki 12 kartų ilgiau, nei neapdorotas.
Plėvelė sudėtyje turi priedų, kurie neleidžia atsirasti samanoms, 
kerpėms ir pelėsiui. Tiesiog tepkite ant paviršiaus nešlifuojant. 
Paprastas ir greitas darbas. Plėvelė koreguojama visą darbo laiką.
REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS
Osmo UV apsauginis aliejus su spalva yra idealus visiems vertika-
liems lauko paviršiams: durims, langams, langinėms, pastogėms, 
dailylentėms, balkonams, tvoroms, pavėsinėms, ir vasarnamiams.
SUDĖTIS
Pagrindą sudaro natūralūs aliejai (saulėgrąžų, sojų, kadagių ir linų 
sėmenų aliejai), geležies oksidas, džiovikliai (džiuvimą skatinantys 
priedai) ir priedai. Biocidiniai ingridientai: propikonazolis. Dearoma-
tizuotas vaitspiritas (be benzeno). Produktas atitinka ES reglamen-
tus (2004/42/EC) dėl leistino didžiausio LOJ kiekio 400 g/l (kat. A/i 
(2010)).
SAUGOJIMAS
Produktą galima laikyti 5 metus ir ilgiau, jei pakuotė nebuvo atidary-
ta. Jei dėl šalčio produktas sustingo, palaikykite 24-36 valandas 
kambario temperatūroje, produktas atgaus savo darbines ir apsau-
gines savybes.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Paviršius turi būti švarus, sausas ir neperšaldytas (drėgnumas 
neturi viršyti 20%). Osmo UV apsauginis aliejus su spalva yra 
paruoštas naudoti, neskieskite. Gerai išmaišykite prieš naudojimą. 
Nuvalykite senus impregnantus iki medienos. Seni dažai ir lakai turi 
būti pilnai pašalinti. Rekomenduojame šlifuojant naudoti apsaugi-
nes kaukes. Nešlifuokite paviršiaus švelniau, nei P120.
Jei įmanoma, pirminį sluoksnį užneškite iš visų pusių, prieš monta-
vimą. Šviežia mediena savyje turi sakingų išskyrų, todėl ji, ypatin-
gai kietmedžiai, turi būti palikti lauke (apytiksliai 6 savaites) po 
sumontavimo. Tokiu būdu mediena tampa geriau įgerianti ir apdaili-
nis sluoksnis laikosi optimaliau.
Pirminiam sluoksniui rekomenduojame Osmo apsauginį 
aliejų-glazūrą arba Osmo gerai dengiančius dažus.
Atnaujinimui, nuvalykite senas mikroporines dangas iki medienos. 
Papilkėjusią medieną apdorokite su Osmo medienos atnaujinimo 
geliu POWER GEL.
Galutinis rezultatas yra įtakojamas natūralių medienos charakteris-
tikų, todėl rekomenduojame atlikti bandomuosius tepimus. 
Papildomai apsaugai nuo mėlynų dėmių, puvinio ar vabzdžių, 
pirmiausia medieną apdorokite su Osmo impregnantu WR*.
*Naudokite biocidines priemones atsargiai. Visada perskaitykite 
instrukcijas.
TAIKYMO METODAI
Plonai ir tolygiai užtepkite ant švaraus ir sauso paviršiaus išilgai 
medienos tekstūros su Osmo natūralių šerių teptuku arba Osmo 
mikropluošto voleliu ir gerai paskirstykite. Leiskite džiūti apytiksliai 
12 valandų, užtikrinkite gerą ventiliaciją. Išdžiuvus, užtepkite antrą 
sluoksnį, taip pat plonai ir greitai. Atnaujinant ar pertepant jau 
dažytą su spalva paviršių, paprastai pakanka vieno sluoksnio ant 
švaraus ir sauso paviršiaus.
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Pakuotės:
0,75 l
2,5 l
25 l
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ĮRANKIŲ VALYMAS
Patartina įrankius valyti su Osmo Šepečių Valikliu ir skiedikliu (be 
aromatinių junginių) arba su vaitspiritu.
DŽIŪVIMO LAIKAS
Džiūsta apytiksliai 12 valandų (esant normalioms sąlygoms: 23°C 
ir 50% sant. oro drėgmė). Žemesnė temperatūra ir/ar didesnė oro 
drėgmė gali žymiai prailginti džiuvimo laiką. Užtikrinkite gerą 
ventiliaciją per visą džiuvimo laiką.
DENGIAMUMAS
1 litru padengiama apytiksliai 18 m2. Produkto dengiamumas labai 
priklauso nuo medienos savybių ir įgeriamumo. Visa pateikiama 
informacija atitinka lygią ir obliuotą/šlifuotą medieną. Kitokie 
paviršiai gali sąlygoti mažesnį dengiamumą.
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PASTABA
Aliejai paryškina natūralų medienos atspalvį (suteikia šlapią 
efektą). Priklausomai nuo paviršiaus būklės, uždažykite vieną 
slluoksnį Osmo UV apsauginio aliejaus su spalva kas 3-4 metus 
ant švaraus ir nepažeisto paviršiaus.
Plotams, kurie yra labai pažeidžiami oro sąlygų, reikia tikėtis 
dažnesnių atnaujinimo darbų.
Vertikalūs elementai tvirtinami prie horizontalių paviršių turi buti 
tvirtinami su 15 laipsnių kampu. Aštrūs kampai turi būti užapvalinti 
(diametras > 2 mm ). 
Jei prasidėjęs pilkėjimo procesas, atnaujinkite paviršių su Osmo 
medienos atnaujinimo geliu POWER GEL ir užtepkite Osmo UV 
apsauginį aliejų su spalva du sluoksnius. Vienas sluoksnis nėra 
pakankamas ilgam laikomumui.
Osmo UV apsauginis aliejus su spalva sudėtyje turi biocidų, todėl 
naudojamas tik lauko darbams. Aktyvūs priedai sumažina riziką 
atsirasti kerpėms ir pelėsiui. Pagal atliktus tyrimus, nuolatinė 
apsauga nuo pelėsio ir kerpių nėra galima.

DĖMESIO
Svarbu: saugokite nuo vaikų. Neleiskite patekti į akis, ant odos ar 
drabužių. Sudėtyje yra 2-butano oksimo. Gali sukelti alergines 
reakcijas. Prireikus medikų priežiūros, su savimi turėkite pakuotę 
arba etiketę. Naudokite tik lauke arba labai gerai ventiliuojamose 
patalpose. Kenksmingas vandens organizmams, gali turėti ilgalai-
kių pasekmių. Neleiskite patekti į aplinką.
SVARBU: audinius, įsigėrusius produkto iškart gerai išplaukite arba 
sudėkite į sandarų indą (galimas savaiminis užsidegimas).
ATLIEKŲ TVARKYMAS
Išmeskite likusį produkta ir pakuotę, atsižvelgiant į vietos oficialias 
rekomendacijas (atliekų kodas 08 01 11). Tik visiškai ištuštintos 
skardinės gali būti perdirbamos.
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