
1

MEDIENOS  
APDAILAI
INFORMACIJA IR  
PATARIMAI



2

APŽVALGA

4  –  7 

4 
 
5 
5 
6 
7

8  –  27

10  –  11

12  –  13 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
 
17 
18 
18 
19 
19 
20 
21 
22  –  23 
23 
24 
24 
25 
25 
26 
26 
27 
27 
27

APIE „OSMO“ PRODUKTUS – ALIEJUS SU 
VAŠKU MEDIENAI 

INTERJERAS

PRODUKTŲ PAIEŠKA

Mūsų aliejus su vašku medienai – pranašumai 
iš pirmo žvilgsnio 
Viena sistema, apjungianti visus pranašumus 
Palyginimas su kitomis sistemomis 
Medienos priežiūra ir apsauga 
Naudojimas – paprasta ir užtikrinta 

Šlifavimo metodai alyvuotiems paviršiams
Hardwax-Aliejus Original
Hardwax-Aliejus Natūralus efektas
Hardwax-Aliejus Rapid 
Hardwax-Aliejus Anti-Slip/Anti-Slip Extra 
Hardwax-Aliejus Express
Kietiklis skirtas Hardwax-Aliejus Express
Hardwax-Aliejus 2K Pure
Aliejus egzotinei medienai Finish  
Clear Extra Thin
Hardwax-Tonavimo priemonės 
Hardwax-Aliejus Sidabro / Aukso Efektas 
Aliejinis Beicas 
Kietiklis Aliejiniams beicams 
Rekomendacijos pagal medienos rūšis
Purškiamas vaškas
Dekoratyvinis vaškas medienai 
Aliejus TopOil
Apsauginė priemonė medienai
Medienos priežiūros aliejus
Vaškas interjere naudojamai medienai
Apsauginė priemonė Uviwax® UV-Protection
Priežiūros rinkinys grindims
Skystas vaškinis valiklis
Intensyvaus poveikio valiklis
Priežiūros priemonė Wisch-Fix
Purškiamas valiklis
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EKSTERJERAS

PRODUKTŲ PAIEŠKA

PRODUKTŲ PAIEŠKA

ĮRANKIAI / PRIEDAI

Aliejai Terasoms
Anti-Slip Aliejus Terasoms
Vaškas skersgalių sandarinimui
Purškiamas Tikų aliejus
Sodo baldų priežiūra komplektas
UV-Apsauginis aliejus/UV-Apsauginis aliejus Extra 
UV-Apsauginis aliejus su spalva
Apsauginis aliejus-glazūra
Apsauginis aliejus-glazūra Effect 
Tik vienas sluoksnis-glazūra HSPLUS  
Gerai dengiantys dažai
Nepermatomas blizgus beicas medienai
Medienos impregnantas WR
Terasų valiklis
Polimerinis kompozicinis valiklis
Atnaujinantis gelis medienai POWER GEL
Valiklis sodams
Purškiamas valiklis

Medienos užpildas
Medienos glaistas
Rinkinys sakų valymui
Grindų poliravimo mašina FloorXcenter
Grindų ir terasų valymo mašina
Spray-Mop šluota
Teleskopinis kotas
Grindų šepetys su rankena
Volelių grindims rinkinys
Pado laikiklis su jungtimi
Valymo rinkinys grindims
Teptukų ir volellių rinkinys
Terasų valymo šepetys su rankena
Teptukas terasoms su rankena
Terasų teptukų rinkinys
Plokščias teptukas
Rankinis pado laikiklis
Grandiklis su dvigubais ašmenimis
Profesionalus grandiklis
Easy Clean šluostės
Easy Pads padai
Skiediklis - valiklis
Maišymo pagaliukas
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> Medienai skirtą aliejų su vašku galima naudoti be grunto
> Visiškai užtenka plono aliejaus su vašku sluoksnio, taigi 

vienos skardinės užtenka padengti didesnį plotą 
> Puikus dengiamumas dėl didelio nelakiųjų medžiagų kiekio 
> Dėl ilgo veikimo laiko nelieka teptuko žymių 
> Galima padengti didesnius plotus nepaliekant siūlių 
> Aliejaus su vašku nereikia skiesti

> Aliejai užpildo medienos poras ir saugo nuo žalingo vandens 
įsiskverbimo, nors ir nesudaro vandeniui nelaidžios plėvelės. 
Medienos mikroporos nėra užkemšamos, todėl ji gali absor-
buoti ir išskirti vandenį be jokios žalos

> Mediena su mikroporomis gali kvėpuoti, užtikrina geresnę 
oro kokybę ir yra antistatinė (pritraukia mažiau dulkių) – pui-
kus sprendimas alergiškiems žmonėms.

PUIKIOS 
SAVYBĖS

SU MIKROPO-
ROMIS SUSIJĘ 
PRANAŠUMAI

NATŪRALIOS 
MEDŽIAGOS

MŪSŲ ALIEJUS SU VAŠKU MEDIENAI – 
PRANAŠUMAI IŠ PIRMO ŽVILGSNIO 

> Visi „Osmo“ produktai gaminami aliejų ir vaškų pa-
grindu: saulėgražų aliejaus, karnaubo vaško, rimbinių 
karpažolių vaško, linų sėklų, sojų ir dagių aliejaus 
pagrindu.

> Aliejai padeda išlaikyti natūralios medienos vertę.
> Natūrali, tausojanti aplinką ir saugi danga.
> Pigmentus leidžiama naudoti maisto pramonėje.
> Pagaminta naudojant švarias, atsinaujinančias augali-

nes žaliavas.
> „Osmo“ produktuose medienai naudojami rišikliai yra 

pagaminti natūralių augalinių aliejų pagrindu, giliai 
įsiskverbia į medieną ir saugo ją iš vidaus. 



ÖL- UND WACHSBASIERENDES  
ANSTRICHSYSTEM

 > Schützt das Holz von innen und außen
 > Ist nicht filmbildend
 >  Bildet eine schützende, offenporige Oberfläche

Vorteile 
 >  Der Anstrich dringt in das Holz ein und  

liegt auf der Holzoberfläche auf
 > Feuert das Holz an
 > Kann einfach und partiell renoviert werden
 > Reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab
 > Gute Resistenz gegen Flüssigkeiten
 > Einfache Pflege
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VIENA SISTEMA, SUJUNGIANTI VISUS 
PRANAŠUMUS

PALYGINIMAS SU KITOMIS SISTEMOMIS

OSMO

ALIEJAUS IR VAŠKO PAGRINDO PRODUKTŲ 
SISTEMA
> Apsaugo medieną iš vidaus
> Nesudaro plėvelės 
> Suformuoja apsauginį mikroporėtą paviršių

PRANAŠUMAI
> Produktas įsiskverbia į medieną ir apsaugo paviršių
> Teikia nuolatinį „drėgmės“ efektą 
> Galima lengvai atlikti dalinę renovaciją 
> Netrūkinėja ir neatsilupa
> Aukštas atsparumas skysčiams
> Lengva priežiūra

ĮPRASTOS ALIEJAUS PAGRINDU SUKURTOS 
PRODUKTŲ SISTEMOS

> Apsaugo medieną iš vidaus
> Nesudaro plėvelės
> Nesuformuoja apsauginio paviršiaus

ALIEJAUS PAGRINDU PAGAMINTŲ PRODUKTŲ 
PRANAŠUMAI
> Aliejus giliai prasiskverbia į medieną ir ją saugo
> Teikia nuolatinį „drėgmės“ efektą 
> Galima lengvai atlikti dalinę renovaciją 
> Netrūkinėja ir neatsilupa

ALIEJAUS PAGRINDU PAGAMINTŲ PRODUKTŲ 
TRŪKUMAI
> Nepakankamas atsparumas skysčiams
> Daug laiko reikalaujanti priežiūra

LAKO IR VANDENS PAGRINDU SUKURTOS APDAILOS 
SISTEMOS 

> Saugo medieną iš išorės
> Suformuoja plėvelę
> Suformuoja storą sluoksnį

VANDENS PAGRINDU PAGAMINTŲ PRODUKTŲ 
PRANAŠUMAI 
> Produktai suformuoja plėvelę / sluoksnį ant medienos 

paviršiaus
> Geras atsparumas skysčiams
> Saugo nuo subraižymų 
> Lengva priežiūra

VANDENS PAGRINDU PAGAMINTŲ PRODUKTŲ 
TRŪKUMAI 
> Atnaujinti galima tik nušlifavus 
> Negalimas dalinis paviršiaus atnaujinimas 
> Produktas trūkinėja, lupasi, atšoka, susidaro oro 

pūslelių
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MEDIENAI REIKALINGA PRIEŽIŪRA IR APSAUGA

NAUDINGI  
PATARIMAI  
KLIENTAMS

KLIENTAI GALĖS 
DŽIAUGTIS 
GRAŽIA MEDIE-
NA DAUG METŲ

ULTRAVIOLETINIAI SPINDULIAI
Laikui bėgant dėl saulės šviesoje esančių ultravioletinių 
spindulių mediena papilkėja ir paviršinis sluoksnis ima 
trupėti.

DRĖGMĖ / VANDENS ĮSISKVERBIMAS
Vanduo skatina lauke esančios medienos dūlėjimą; ant 
viduje esančios medienos dėl vandens poveikio atsiranda 
dėmių.

DUMBLIAI IR GRYBELIS
Šie mikroorganizmai formuoja tamsias dėmes ir ilgainiui 
gali suardyti medieną.
MEDIENĄ ARDANTYS VABZDŽIAI
Vabzdžiai minta mediena ir pažeidžia jos paviršių.

PLĖVELĘ FORMUOJANTYS ALIEJAI SU VAŠKU
Tokie produktai „užrakina“ drėgmę medienos viduje, todėl 
norint ją atnaujinti, to neįmanoma padaryti be daug laiko 
užimančio šlifavimo. „Osmo“ aliejais su vašku dengtą 
medieną galima apdoroti dar kartą be jokio šlifavimo.

STATYBA IR APDOROJIMAS
Statyboje naudojant medieną ar ją apdorojant, reikia atsi-
minti kelis dalykus: pavyzdžiui, turi būti užtikrintos sąlygos 
medienai greitai išdžiūti bei turi būti apsaugoti skersiniai 
pjūviai.

MEDIENOS APSAUGA STATYBOS METU
Naudojant medieną lauko darbams, labai svarbu, kad 
mediena būtų kuo įmanoma sausesnė ir kai reikia greitai 
džiūtų. Viduje grindis galima apsaugoti pasirūpinant purvo 
surinkimo zonomis, pavyzdžiui, patiesiant kilimėlius ar 
išklojant fetru.

FIZINĖ MEDIENOS APSAUGA
Aliejai su vašku medieną apsaugo nuo ultravioletinių 
spindulių, lietaus poveikio ir drėgmės.

CHEMINĖ MEDIENOS APSAUGA
Biocidinės medžiagos saugo nuo dumblių, grybelio, 
vabzdžių ir pelėsio. Jeigu užtikrinama statybinė ir fizinė 
medienos apsauga, dažnai galima nenaudoti tokio tipo 
cheminės apsaugos. 
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NAUDOJIMAS - PAPRASTA IR UŽTIKRINTA

PARUOŠIMAS 
> Prieš dengdami medieną „Osmo“ aliejais su vašku, 

nušlifuokite ją ir visiškai pašalinkite laką. 
> Nuvalius paviršių, galima tepti ant kitų gamintojų alie-

jaus pagrindu pagamintų produktų sluoksnio. 

JEIGU MEDIENA JAU YRA PADENGTA „OSMO“  
ALIEJAIS SU VAŠKU 
PATALPOSE
> Pašalinkite visus priežiūros priemonių likučius
LAUKE
> Pašalinkite visą purvą ir priemonių, kuriais padengta 

mediena, sluoksnius

RENOVAVIMO GALIMYBĖ 
PRANAŠUMAI NAUDOJANT VIDUJE 
> Galimybė atlikti dalinę medienos renovaciją po 

šlifavimo padengiant priemone „Hardwax-Aliejus“, 
pvz., norint pašalinti kojų paliktas žymes, gilius 
įbrėžimus ar bendrą žalą. 

PRANAŠUMAI NAUDOJANT LAUKE 
> „Osmo“ aliejai su vašku medienai nesilupa, o greičiau 

bėgant laikui „nudyla“, todėl galima padengti medieną 
iš naujo jos nenušlifavus. 

OSMO

DIDELIS DENGIAMUMAS
> Didelis pigmentų kiekis 
> Didelis aliejaus kiekis 
> Užtenka vieno ar dviejų sluoksnių, net nenaudojant 

grunto 
> Užtenka plono priemonės sluoksnio
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SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI
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SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI

Spalvos kuria 
malonią atmosferą 
visuose kamba-
riuose – darbo 
kabinete, miega-
majame ir net val-
gomajame. 



RapidOriginal

GRINDŲ  
PRIEŽIŪROS RINKINYS 
(Puslapis 26)
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INTERJERO SPALVOS IR APSAUGA

HARDWAX-ALIEJUS 
SU SPALVA
(Puslapis 18)

HARDWAX-ALIE-
JUS ANTI-SLIP/
ANTI-SLIP EXTRA
(Puslapis 14)

HARDWAX-ALIE-
JUS 2K PURE 
(Puslapis 17)

KIETIKLIS  
ALIEJINIAMS 
BEICAMS 
(Puslapis 19)

ALIEJINIS BEICAS 
(Puslapis 19)

DEKORATYVINIS 
VAŠKAS MEDIENAI 
(Puslapis 22 – 23)

HARDWAX- 
ALIEJUS ORIGINAL
(Puslapis 14)

HARDWAX- 
ALIEJUS RAPID
(Puslapis 15)

HARDWAX-ALIEJUS 
NATŪRALUS  
EFEKTAS
(Puslapis 14)

ALIEJUS EGZOTINIEI 
MEDIENAI FINISH 
CLEAR EXTRA THIN
(Puslapis 17)

GRINDŲ DANGA

MEDIENOS 
PRIEŽIŪROS  
ALIEJUS
(Puslapis 24)

INTENSYVAUS  
POVEIKIO VALIKLIS
(Puslapis 27)

PRIEŽIŪROS 
PRIEMONĖ  
WISCH-FIX
(Puslapis 27)

SKYSTAS VAŠKINIS 
VALIKLIS
(Puslapis 26)

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

HARDWAX-ALIEJUS 
EFFECT SILVER/ 
GOLD
(Puslapis 18)

Anti-Slip

Pure

PURŠKIAMAS VALIKLIS 
(Puslapis 27)

HARDWAX-ALIEJUS 
EXPRESS KIETIKLIS 
(Puslapis 16)

HARDWAX-ALIEJUS 
EXPRESS 
(Puslapis 16)
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INTERJERO SPALVOS IR APSAUGA PREKĖS PAIEŠKA

PURŠKIAMAS 
VAŠKAS
(Puslapis 21)

HARDWAX-ALIEJUS 
EFFECT SILVER/ 
GOLD
(Puslapis 18)

DEKORATYVINIS 
VAŠKAS MEDIENAI 
(Puslapis 22 – 23)

ALIEJUS  
EGZOTINIEI  
MEDIENAI FINISH 
CLEAR EXTRA THIN
(Puslapis 17)

ALIEJUS TOPOIL 
(Puslapis 23)

APSAUGINĖ 
PRIEMONĖ  
MEDIENAI 
(Puslapis 24)

VAŠKAS INTERJERE 
NAUDOJAMAI  
MEDIENAI
(Puslapis 25)

APSAUGINĖ 
PRIEMONĖ  
UVIWAX®  
UV-PROTECTION
(Puslapis 25)

BALDAI / SIENOS/ LUBOS



SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI
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A CB D

ŠLIFAVIMO SEKA ALYVUOTIEMS PAVIRŠIAMS

MEDINIŲ GRINDŲ ŠLIFAVIMAS SU VIENO AR DAU-
GIAU DISKŲ ŠLIFUOKLIU

MEDINIŲ GRINDŲ ŠLIFAVIMAS SU JUOSTINIU AR 
DISKINIU ŠLIFUOKLIU

Naujas įrengimas / 
Atnaujinimas

Paruošiamasis 
šlifavimas juostiniu 

šlifuoklu iki P 60

P 60 kryžmai 

P 80

Pataisymai

P 80

P 120

Naujas minimalus 
įrengimas

P 40* 

P 60* 

P 80

Pataisymai

P 80

P 120

*  Priklausomai nuo medinių grindų būklės, pradėkite 
nuo vieno iš šių grubumų.

Naujas  
įrengimas

P 40

P 60

P 80

Pataisymai

P 100

P 120

Atnaujinimas

P 16

P 24

P 36/40 

P 60

P 80

Pataisymai

P 100

P 120

Patikrinkite paviršiaus kokybę ir atlikite papildomus 
šlifavimus, jei reikia.

Pereikite prie vieno disko šlifuoklio galutiniam 
šlifavimui.

Svarbu
> Geriausiam rezultatui, galutinį šlifavimą atlikite su 

šlifavimo trafaretu. Trafareto grubumas turi būti toks 
pat, kaip ir paskutinio šlifavimo disko.

> Prieš atliekant kiekvieną žingsnį, gerai išsiurbkite 
grindis ir tarpus tarp lentų.

GERAS 
PARUOŠIMAS  
TOBULIEMS  
REZULTATAMS

Puikus šlifavimas yra tiesiog būtinas, norint gerai uždengti 
galutinę dangą. Bendrai kalbant, kaip ir lakuojant, prieš 
dengiant Hardwax-Aliejų, Dekoratyvinį vašką medienai 
ar Aliejinį beicą, medinės grindys turi būti nušlifuotos su 
švelniu popieriumi. Grafikas parodo rekomenduotinus 
žingsnius.
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Kuo gilesnės šlifavimo žymės, tuo labiau išryškės ne-
tolygumai ir nevienodumas. Toks rezultatas dar labiau 
pastebimas dengiant dangą su pigmentu, nes pig-
mentas koncentruojasi gilesnėse vietose. Nuspręsti, 
ar reikia tolimesnio šlifavimo galima tik vietoje.
Priklausomai nuo medienos sąvybių ir dengiamo 
produkto mes rekomenduojame šlifuoti P 120 prieš 

skaidrią dangą ir P 150 prieš spalvotą ar Hardwax-
Aliejus 2K Pure dangas. Pašaliniai produktai, 
tokie kaip dulkės, alyvos ar valikliai turi būti pilnai 
pašalinti, nes gali turėti įtakos produkto sukibimui su 
medienos paviršiumi.

MEDINIŲ GRINDŲ ŠLIFAVIMAS SU KAMPINIU 
ŠLIFUOKLIU

Naujas įrengimas

P 40

P 60 

P 80

Pataisymai

P 120

Atnaujinimas

P 16

P 24

P 40

P 60

P 80

Pataisymai

P 120

A  Didelis aukščių skirtumas tarp pavienių medi-
enos elementų.

B  Mažas aukščių skirtumas tarp pavienių medi-
enos elementų.

C  Storas viršutinis sluoksnis, didelis 
užterštumas ar gilūs pažeidimai.

D  Plonas viršutinis sluoksnis, vidutinis 
užterštumas ar pažeidimai.

Svarbu
Norint išlaikyti vienodą paviršiaus šlifuotumą tarp 
ploto ir pakraščių, sekantys šlifavimo žingsniai turi 
būti atlikti:
Visada naudokite tokio paties grubumo šlifavimo 
diskus tiek pakraščiuose, naudojant kampinį 
šlifuoklį, tiek plote, naudojant diskinę arba juostinį 
šlifuoklius:

Pavyzdys:

Pavyzdys:

1. Plotas  P 24

2. Kraštai  P 24

3. Plotas  P 40

4. Kraštai  P 40

1. Kraštai  P 60

2. Plotas  P 60

3. Kraštai  P 80

4. Plotas  P 80

Ploto šlifavimui vieno disko arba trijų diskų apa-
ratu visada naudokite tą pati grubumą ir šlifuojant 
kraštus.

Šaltinis: Eugen Lägler GmbH, "Sanding of Wooden Floors", The Manual, 1 Sept 2013



Saugūs žmonėms, 
gyvūnams ir augalams 

(išdžiūvus)               Pagal DIN 71.3; atsparus prakaitui ir seilė
m

s.

 

1SLUOKSNIU

24 m2 / 1 l

Original

 

1SLUOKSNIU

Saugūs žmonėms, 
gyvūnams ir augalams 

(išdžiūvus)               Pagal DIN 71.3; atsparus prakaitui ir seilė
m

s.
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SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI

30 m2 / 1 l

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Aliejus medienai „Osmo Hardwax-Aliejus Original“ tin-
ka visų medinių grindų apsaugai, pvz., lentų ir lentelių 
grindims, OSB ir kamštinėms grindims bei baldams.
Pastaba: Prašome atkreipti dėmesį į buklete „Me-
dienos apdaila ir priežiūra“ pateiktas rekomendacijas 
dėl medžio rūšių.

PRANAŠUMAI

 > Labai patvarus ir atsparus dėvėjimuisi
 > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, 

tinka vaikų žaislams
 > Tinka medienai ir medienai su mikro-

poromis 
 > Atsparus kavos, vyno ir kolos poveikiui 
 > Galimas dalinis atnaujinimas

Original

ĮRANKIAI

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas, 2 sluoksniais 

1. Pirma denkite neapdorotą, nušlifuotą medieną, apie 35 ml/m²).

2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 30 min. nuo pirmo 
užtepimo.

3. Džiūvimo laikas – apie 8-10 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 
23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir 
(arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą 
ventiliaciją.

4. Jei norite, išdžiūvusią dangą galite išlyginti smulkiagrūdžiu šlifavimo 
popieriumi (P400) arba „Scotchpad“ prieš tepdami kitą sluoksnį.

5. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m².

6. Džiūvimo laikas – apie 8 - 10 val.; žr. 3 p. 

ĮRANKIAIREKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Aliejus medienai „Osmo Hardwax-Aliejus Natūralus 
efektas“ tinka interjere naudojamos lengvos vietinės 
medienos, pvz., grindų ir baldų, apsaugai ir beveik 
nematomai apdailai.

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais 

(Pirmas sluoksnis – „Hardwax-Aliejus Natūralus efektas“, antras – 
skaidrus „Hardwax-Aliejus“)

1. Pirma denkite neapdorotą, nušlifuotą medieną, naudodami  
apie 30 ml/m².

2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 30 min. nuo pirmo 
užtepimo. 

3. Džiūvimo laikas – apie 24 val. (esant normalioms oro sąlygomis, 23 °C 
temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė 
drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją. 

4. Jei norite, išdžiūvusią dangą galite išlyginti smulkiagrūdžiu šlifavimo 
popieriumi (P400) arba „Scotchpad“ prieš tepdami kitą sluoksnį. 

5. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m² skaidraus „Hardwax-
Aliejaus“. 

6. Džiūvimo laikas – apie 8 - 10 val.; žr. 3 p.

PRANAŠUMAI

 > Šviesi mediena išsaugo savo šviesumą 
 > Beveik nematoma apsauga, jokio „nuolatinės 

drėgmės“ efekto
 > Tinka medienai ir medienai su mikroporomis 
 > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų 

žaislams
 > Atsparus kavos, vyno ir kolos poveikiui 

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 0,75 103  00  069 4

 2,50 103  00  073 2

3041  Natūralus

HARDWAX-ALIEJUS NATŪ- 
RALUS EFEKTAS

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 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  108 1

 

3011  Skaidrus blizgus

3032  Skaidrus šilko  
blizgesio

3062  Skaidrus matinis

3065  Skaidrus pusiau mati-
nis

HARDWAX-ALIEJUS ORIGINAL

Pastaba:

Taip pat turi Solas sertifikatus laivų statybos pramonei arba anti-slip 
versijai

Pastaba: prašome žiūrėti rekomendacijas dėl me-
dienos rūšies 20 psl.

Pastaba: prašome žiūrėti rekomendacijas dėl me-
dienos rūšies 20 psl.



Saugūs žmonėms, 
gyvūnams ir augalams 

(išdžiūvus)               Pagal DIN 71.3; atsparus prakaitui ir seilė
m

s.

 

1SLUOKSNIU

24 m2 / 1 l

Rapid

 

1SLUOKSNIU

Saugūs žmonėms, 
gyvūnams ir augalams 

(išdžiūvus)               Pagal DIN 71.3; atsparus prakaitui ir seilė
m

s.

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 0,75 103  00  093 4

 2,50 103  00  092 2

 10,00 103  00  091 1

 0,75 103  00  101 4

 2,50 103  00  098 2

 10,00 103  00  097 1

 0,75 151  00  512 4

 2,50 151  00  513 2

 10,00 151  00  518 1

 

3232  Skaidrus šilko  
blizgesio

3262  Skaidrus matinis

3240  Baltas permatomas

15

Pastaba: Produkto dengiamumo parametrai priklauso nuo medienos rūšies ir būklės. Visa informacija pateikiama darant prielaidą, kad mediena yra lygi ir obliuota / pjaustyta. Kitokių paviršių atveju, pvz., 
dažytos ar struktūrinės medienos atveju, sąnaudos gali padidėti. Rezultatas priklauso nuo medienos rūšies ir savybių (pvz., paviršiaus). Dėl šių priežasčių rekomenduojame iš pradžių išbandyti produktą. 

SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI

PRANAŠUMAI

 > Greitai džiūva
 > Labai patvarus ir atsparus dėvėjimuisi 
 > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų 

žaislams
 > Tinka medienai ir medienai su mikroporomis 
 > Atsparus kavos, vyno ir kolos poveikiui 
 > Galimas dalinis atnaujinimas 

ĮRANKIAIREKOMENDUOJAMA PASKIRTIS 

Aliejus medienai „Osmo Hardwax-Aliejus Rapid“ 
tinka visų medinių grindų apsaugai, pvz., lentų ir 
lentelių grindims, OSB ir kamštinėms grindims bei 
baldams.

Pastaba: Prašome atkreipti dėmesį į buklete „Me-
dienos apdaila ir priežiūra“ pateiktas rekomendaci-
jas dėl medžio rūšių.

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 2 sluoksniais

1. Pirma denkite neapdorotą, nušlifuotą medieną, naudodami apie 35 
ml/m².

2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 15 min. nuo pirmo 
užtepimo.

3. Džiūvimo laikas – apie 4-5 val. (esant normalioms oro sąlygomis, 
23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir 
(arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą 
ventiliaciją.

4. Jei norite, išdžiūvusią dangą galite išlyginti smulkiagrūdžiu šlifavimo 
popieriumi (P400) arba „Scotchpad“ prieš tepdami kitą sluoksnį.

5. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m².

6. Džiūvimo laikas – apie 4-5 val.; žr. 3 p.

Pageidaujant, galima įsigyti 25 l skardinėse

HARDWAX-ALIEJUS ORIGINAL

Pastaba: prašome žiūrėti rekomendacijas dėl me-
dienos rūšies 20 psl.

Pastaba: prašome žiūrėti rekomendacijas dėl me-
dienos rūšies 20 psl.

24 m2 / 1 l

PRANAŠUMAI

 > Ypač tinka visuomeninėms erdvėms
 > Labai patvarus ir atsparus dėvėjimuisi
 > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų 

žaislams 
 > Tinka medienai ir medienai su mikroporomis 
 > Atsparus kavos, vyno ir kolos poveikiui 
 > Galimas dalinis atnaujinimas

ĮRANKIAIREKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Hardwax-Aliejusl Anti-Slip“ / „Osmo Hardwax-
Aliejus Anti-Slip Extra“ tinka visų medinių grindų ap-
saugai zonose, kuriose reikalinga didesnė apsauga 
nuo slidumo (visuomeninėse erdvėse), pvz., lentų ir 
lentelių, OSB ir kamštinėms grindims bei baldams.

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais

1. Pirma denkite neapdorotą, nušlifuotą medieną, naudodami apie 
35 ml/m².

2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 30 min. nuo pirmo 
užtepimo.

3. Džiūvimo laikas – apie 8-10 val. (esant normalioms oro sąlygomis, 
23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir 
(arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite 
gerą ventiliaciją.

4. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m².

5. Džiūvimo laikas – apie 8 - 10 val.; žr. 3 p.

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina 

 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  Skaidrus pusiau mati-
nis R9 neslidus

3089  Skaidrus šilko blizgesio 
R11 ypač neslidus

HARDWAX-ALIEJUS  
ORIGINAL/ANTI-SLIP

Pastaba: „Osmo Polyx®-Oil Anti-Slip“ / „Polyx®-Oil Anti-Slip Extra“ 
negalima išlyginti vienu baltu šlifavimo disku.

Anti-Slip

HARDWAX-ALIEJUS RAPID



HARDWAX-ALIEJUS EXPRESS

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 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  

 

3332  Skaidrus šilko  
blizgesio

3362  Skaidrus matinis

Saugūs žmonėms, 
gyvūnams ir augalams 

(išdžiūvus)               Pagal DIN 71.3; atsparus prakaitui ir seilė
m

s.

 

1SLUOKSNIU

24 m2 / 1 l
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SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI

ĮRANKIAIREKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Osmo Hardwax-Aliejus Express tinkamas visų 
tipų grindims, pvz. medžio masyvo, parketlenčių, 
grindjuosčių, OSB ir kamštinės dangos, taip pat 
baldų paviršiams. 

Naudojant kartu su kietikliu 6632 tinka apdoroti 
sakingus kietmedžius, tokius kaip Meranti, Wenge, 
Merbau ir kt.

PRIVALUMAI

 > Labai greitas džiuvimas
 > Labai kietas ir patvarus
 > Naudojamas su arba be kietiklio
 > Atsparus seilėms ir prakaitui, gali būti nadojamas 

vaikų žaislams
 > Tinkamas medienai ir mikroporoms
 > Atsparus kavai, vynui ar kolai
 > Tinkamas sakingiems kietmedžiams, naudojant 

kietiklį 6632
 > Galimi pataisymai

HARDWAX-ALIEJUS  
EXPRESS KIETIKLIS

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

   0,150 151  00  525 6

         

PRANAŠUMAI

 > Trumpesnis džiūvimo laikas 
 > Puikiai tinka viešo naudojimo erdvėms 
 > Idealiai tinka atogrąžų kietajai medienai 

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Hardwax-Aliejus Express kietiklis veikia kaip priedas 
prie Hardwax-Aliejusl Express, kuris pagreitina 
džiuvimą.

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 2 sluoksniais

1. Atidarykite kietiklio buteliuką ir supilkite jo turinį į skardinę su „Hard-
wax-Aliejus Express“. Visiškai ištuštinkite buteliuką. Gerai išmaišykite.

2. Naudokite taip, kaip nurodyta „Osmo Hardwax-Aliejus Express“ 
naudojimo instrukcijose.

3. Džiūvimo laikas – apie 1-2 val. (esant normalioms oro sąlygomis, 
23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir 
(arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą 
ventiliaciją. (1 ir 2 sluoksniai)

Pastaba: Įpylus kietiklio, aliejaus laikymo laikas sutrumpėja iki 90 
minučių. Prašome neparuošti daugiau priemonės, nei tikrai galite sun-
audoti per 60 minutes. Jeigu neketinate naudoti visos „Hardwax-Aliejus 
Express“ skardinės, įpilkite 6% kietiklio (sumaišykite atskirame inde).

 

6632  Skaidrus

RANKINIS APDOROJIMAS

Užbaigtas darbas per vieną dieną, du sluoksniai

1. Pirmas sluoksnis ant šviežios, šlifuotos medienos apytiksliai 35 ml/m².

2. Pataisymai galima atlikti per 10 min po pirmo dengimo, kol danga dar 
šlapia.

3. Džiuvimas apytiksliai 2-3 val (normaliomis oro sąlygomis, 23 °C/50 
% drėgnumas). Žemesnė temperatūra ir/ar diddesnė oro drėgmė 
prailgina džiuvimo laiką. Turi būti užtikrinama gera ventiliacija.

4. Jei reikia, išdžiuvusį paviršių galima sušiaušti su švelniu popieriumi 
(P400) prieš dengiant antrą sluoksnį.

5. Antras sluoksnis apytiksliai 35 ml/m².

6. Džiuvimas apytiksliai 2-3 val; žiūrėti 3 punktą.

Pastaba: gali būti naudojamas su kiektikliu 6632 džiuvimo pagreitinimui

ĮRANKIAI



 

1SLUOKSNIU

17

SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI

REKOMANDUOJAMA PASKIRTIS

Aliejus medienai „Osmo Hardwax-Aliejus 2K Pure“ 
idealiai tinka visų medinių grindų apsaugai, pvz., 
lentų ir lentelių, OSB ir kamštinėms grindims bei 
baldams. Ypač tinka gausiai apdorotai medienai.

NAUDOJIMO BŪDAS

1. Aliejus medienai „Osmo Hardwax-Aliejus 2K Pure“ nėra paruoštas 
naudoti. Kai būsite pasirengę naudoti priemonę, įpilkite į ją kie-
tiklio. Įsitikinkite, kad išpylėte visą kietiklio buteliuko turinį ir gerai 
sumaišykite abu produktus. Neskieskite. Dėmesio: Jeigu yra nau-
dojamas kietiklis, po 4-6 valandų mišinio nebebus galima naudoti.

2. Mentele lygiu plonu sluoksniu užtepkite aliejų ant neapdorotos 
medienos.

3. Palaukite apie 30-60 min., kol „Osmo Hardwax-Aliejus 2K Pure“ 
visiškai įsiskverbs į medieną.

4. Įtrinkite aliejų į paviršių vieno disko mašina su žaliu disku.

5. Iš karto užtepkite kitą sluoksnį (ant neišdžiūvusio sluoksnio), 
palaukite, kol įsiskverbs ir įtrinkite.

6. Išlyginkite vieno disko mašina su baltu disku. Jeigu vieno disko 
mašina palieka ruožų dėl aliejaus pertekliaus, apverskite diską 
arba jį pakeiskite.

7. Palikite džiūti apie 4 val. Danga visiškai sukietėja apytiksliai po 24 
val.

ĮRANKIAI

40–50 m2/1 l

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 1,00 139  00  054 1

       

HARDWAX-ALIEJUS 2K PURE

 

6125  Skaidrus

Pure

PRANAŠUMAI

 > Ypač greitai džiūva
 > Specialiai skirtas atogrąžų kietajai medienai (tikui, 

braziliškai vyšniai, „rūkytam“ ąžuolui ir t. t.) 
 > Labai patvarus ir atsparus dėvėjimuisi
 > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų 

žaislams
 > Atsparus kavos, vyno ir kolos poveikiui 
 > Galimas dalinis atnaujinimas 

 

1SLUOKSNIU

24 m2 / 1 l

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 0,75 102  00  001 4

 2,50 102  00  002 2

 25,00 102  00  003 1

 

1101  Skaidrus

ALIEJUS EGZOTINEI MEDIENAI  
FINISH CLEAR EXTRA THIN

Saugūs žmonėms, 
gyvūnams ir augalams 

(išdžiūvus)               Pagal DIN 71.3; atsparus prakaitui ir seilė
m

s.

ĮRANKIAI

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais

1. Užtepkite pirmą ploną sluoksnį ant neapdorotos nušlifuotos me-
dienos išilgai pluošto.

2. Palikite džiūti 30 minučių. Nušluostykite vaško perteklių ir pakoreguo-
kite neapdorotas vietas.

3. Džiūvimo laikas – apie 12 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 
°C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) 
didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą 
ventiliaciją.

4. Užtepkite antrą ploną sluoksnį.

5. Palikite džiūti 30 min. ir nuvalykite vaško perteklių.

6. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 3 p.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Aliejus medienai „Osmo Aliejus Egzotinei medienai 
Finish Clear Extra Thin“ tinka bet kuriai interjere nau-
dojamai medienai: sienų ir lubų plokštėms, medinėms 
grindims, baldams ir vaikų žaislams. Dėl vandens 
atstūmimo savybių, taip pat rekomenduojamas 
medienai drėgnose patalpose (virtuvėse, vonios kam-
bariuose, baseinuose), kuriose gali padėti išsaugoti 
medieną dešimtmečius. „Osmo Aliejus Egzotinei 
medienai Finish Clear Extra Thin“ ypač rekomenduo-
jamas egzotiškoms medienos rūšims, pvz., šorėjai, 
tamsiajai miletijai, plienmedžiui ir t. t.

PRANAŠUMAI

 > Tinka sakingai kietai medienai, pvz., plienmedžiui, 
tamsiajai miletijai, braziliškai vyšniai ir t. t.

 > Giliai įsiskverbia
 > Saugo nuo dėvėjimosi, purvo ir drėgmės 
 > Galimas dalinis atnaujinimas
 > Tinka medienai su mikroporomis 

Pastaba: Produkto dengiamumo parametrai priklauso nuo medienos rūšies ir būklės. Visa informacija pateikiama darant prielaidą, kad mediena yra lygi ir obliuota / pjaustyta. Kitokių paviršių atveju, pvz., 
dažytos ar struktūrinės medienos atveju, sąnaudos gali padidėti. Rezultatas priklauso nuo medienos rūšies ir savybių (pvz., paviršiaus). Dėl šių priežasčių rekomenduojame iš pradžių išbandyti produktą. 



 

1SLUOKSNIU

 

1SLUOKSNIU

30 m2 / 1 l

30 m2 / 1 l

Saugūs žmonėms, 
gyvūnams ir augalams 

(išdžiūvus)               Pagal DIN 71.3; atsparus prakaitui ir seilė
m

s.

Saugūs žmonėms, 
gyvūnams ir augalams 

(išdžiūvus)               Pagal DIN 71.3; atsparus prakaitui ir seilė
m

s.
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REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Hardwax-Aliejus Effect Sidabro/Aukso“ ypač 
tinka norint suteikti dekoratyvinį efektą tamsioms 
medinėms grindims (rūkyto ąžuolo, riešutmedžio ir t. 
t.) arba tamsioms gruntuotoms grindims, pvz., lentų ir 
lentelių, OSB ir kamštinėms grindims bei baldams.

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2-3 dienas 2-3 sluoksniais 

(1 sluoksnis - „Hardwax-Aliejus Effect Sidabro/Aukso“, 2 – skaidraus 
„Hardwax-Aliejus“)

1. Pirma denkite neapdorotą, nušlifuotą medieną, naudodami apie 30 
ml/m². Šviesios medienos atveju: norėdami pasiekti pageidaujamą 
poveikį, pirmiausia užtepkite „Dekoratyvinis vaškas medienai Juo-
das“ kaip spalvotą gruntą ir palikite džiūti 24 val.

2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 30 min. nuo pirmo 
užtepimo.

3. Džiūvimo laikas – apie 24 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 
°C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) 
didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą 
ventiliaciją.

4. Jei norite, išdžiūvusią dangą galite išlyginti smulkiagrūdžiu šlifavimo 
popieriumi (P400) arba „Scotchpad“ prieš tepdami kitą sluoksnį.

5. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m² su skaidriu Hardwax-
Aliejum.

6. Džiūvimo laikas – apie 8 - 10 val.; žr. 3 p.

PRANAŠUMAI

 > Tinka tamsesnei medienai
 > Dera moderniame interjere 
 > Su tikrais metalo pigmentais
 > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų 

žaislams
 > Atsparus kavos, vyno ir kolos poveikiui 

ĮRANKIAI

PRANAŠUMAI

 > Saugo ir suteikia spalvą 
 > Harmoninga išvaizda
 > Nepaslepia medienos rašto
 > Atsparus kavos, vyno ir kolos poveikiui 
 > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų 

žaislams

ĮRANKIAIREKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Hardwax-Tonavimo priemonės“ tinka 
visų medinių grindų, pvz., lentų ir lentelių, OSB ir 
kamštinių grindų bei baldų apsaugai ir dekoratyvinei 
apdailai. Rekomenduojama naudoti tik šviesių spalvų 
vietinės medienos rūšims.

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais 

(1 sluoksnis – „Hardwax-Tonavimo priemonės“, 2 sluoksnis – skaidrus 
„Hardwax-Aliejus“)

1. Pirma denkite neapdorotą, nušlifuotą medieną, naudodami apie 
30 ml/m².

2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 30 min. nuo pirmo 
užtepimo. 

3. Džiūvimo laikas – apie 8-10 val. (esant normalioms oro sąlygomis, 
23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir 
(arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite 
gerą ventiliaciją.

4. Jei norite, išdžiūvusią dangą galite išlyginti smulkiagrūdžiu šlifavimo 
popieriumi (P400) arba „Scotchpad“ prieš tepdami kitą sluoksnį.

5. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m² skaidraus „Hardwax-
Aliejus“.

6. Džiūvimo laikas – apie 8 - 10 val.; žr. 3 p.

 
 
 

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 0,75 103  00  071 4

 2,50 103  00  072 2

 0,75 103  00  077 4

 2,50 103  00  078 2

 

3091  Sidabrinis

3092  Auksinis

HARDWAX-ALIEJUS EFFECT

Pageidaujant, galima įsigyti 25 l skardinėse

HARDWAX-ALIEJUS  
SU SPALVA

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 0,75 103  00  021 4

 2,50 103  00  022 2

 0,75 103  00  406 4

 2,50 103  00  408 2

 0,75 101  00  294 4

 2,50 101  00  300 2

 0,75 101  00  302 4

 2,50 101  00  303 2

 0,75 101  00  305 4

 2,50 101  00  306 2

 0,75 101  00  311 4

 2,50 101  00  312 2

 0,75 101  00  317 4

 2,50 101  00  318 2

 

3040  Balta

3067  Šviesiai pilka

3071  Medaus

3072  Gintarinė

3073  Žemės

3074  Grafito

3075  Juoda

Balto pagrindo grindims rekomenduojame viršutinį sluoksnį Osmo 
Hardwax-Tonavimo priemonės Balta (3040)

SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI
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Pastaba: Produkto dengiamumo parametrai priklauso nuo medienos rūšies ir būklės. Visa informacija pateikiama darant prielaidą, kad mediena yra lygi ir obliuota / pjaustyta. Kitokių paviršių atveju, pvz., 
dažytos ar struktūrinės medienos atveju, sąnaudos gali padidėti. Rezultatas priklauso nuo medienos rūšies ir savybių (pvz., paviršiaus). Dėl šių priežasčių rekomenduojame iš pradžių išbandyti produktą. 

 

1SLUOKSNIU

 

1SLUOKSNIU

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo“ kietiklis aliejiniams beicams skirtas pag-
reitinti beico džiūvimą.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo“ aliejiniai beicai rekomenduojami visai me-
dienai patalpose, ypač visoms medinėms grindims, 
pvz., lentų grindims, parketui, lentelių grindims, 
OSB ar kamštinės grindims bei laiptams ir baldų 
paviršiams.

PRANAŠUMAI

 > Trumpesnis džiūvimo laikas 
 > Skirta naudoti intensyvaus judėjimo 

zonose
 > Puikiai tinka viešo naudojimo erdvėms 

PRANAŠUMAI

 > Patrauklūs spalvų tonai, skaid-
rios arba intensyvios spalvos

 > Galima tepti mentele, voleliu 
ar teptuku

 > Lengva naudoti
 > Pagaminti natūralių aliejų 

pagrindu

ĮRANKIAI

ĮRANKIAI

24–48 m2 / 1 l

24–48 m2 / 1 l

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2-3 dienas 2-3 sluoksniais 

(1/2 sluoksniai – „Aliejinis beicas“, 2/3 sluoksniai – skaidriu „Hardwax-
Aliejumi“)

Skaidri danga:

1. Užtepkite labai ploną sluoksnį ant švarios ir sausos medienos 
išilgai medienos pluošto „Osmo“ grindims skirtu teptuku, „Osmo“ 
mikropluošto voleliu arba „Osmo“ mentele.

2. Daugelį teptuko žymių galima pašalinti per 30 minučių po užtepimo.

3. Lygiai įtrinkite priemonę į medieną baltu disku.

4. Džiūvimo laikas – apie 12 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 
°C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) 
didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą 
ventiliaciją

Ryškus atspalvis:

5. Užtepkite pirmąjį sluoksnį, kaip aprašyta 1-4 punktuose.

6. Užtepkite labai ploną antrą sluoksnį, kaip aprašyta 1 punkte.

7. Lygiai įtrinkite priemonę į medieną baltu disku.

8. Džiūvimo laikas – apie 10 val.; žr. 4 p.

9. Po 4 arba 8 žingsnio, užtepkite paskutinį skaidrų „Osmo Hardwax-
Aliejaus“ sluoksnį ir leiskite išdžiūti.

Pastaba: Aliejinį beicą galima užtepti ant mažesnių paviršių naudojant 
šluostę be medvilnės pūkelių.

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 2-3 sluoksniais

1. Atidarykite kietiklio buteliuką ir supilkite jo turinį į skardinę su aliejin-
iu beicu. Visiškai ištuštinkite buteliuką. Gerai išmaišykite.

2. Naudokite taip, kaip nurodyta aliejinio beico naudojimo instrukcijose.

3. Džiūvimo laikas – apie 4-5 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 
°C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) 
didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą 
ventiliaciją. (1 ir 2 sluoksniai.)

4. Užtepkite viršutinį baigiamąjį aliejaus „Osmo Hardwax-Aliejus“ 
sluoksnį.

Pastaba: Įpylus kietiklio, beico laikymo laikas sutrumpėja iki 60 minučių. 
Prašome neparuošti daugiau priemonės, nei tikrai galite sunaudoti per 
45 minutes. Jeigu neketinate naudoti visos beico skardinės, įpilkite 6% 
kietiklio (sumaišykite atskirame inde!)

ALIEJINIS BEICAS

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt,/ 
Pak, Kaina

 1,00 151  00  807 4

 2,50 151  00  809 2  

 1,00 151  00  812 4

 2,50 151  00  814 2  

 1,00 151  00  817 4  

 2,50 151  00  819 2  

 1,00 151  00  822 4

 2,50 151  00  824 2  

 1,00 151  00  842 4

 2,50 151  00  844 2

 1,00 151  00  847 4

 2,50 151  00  849 2

 1,00 151  00  837 4

 2,50 151  00  839 2

 1,00 151  00  827 4

 2,50 151  00  829 2

 1,00 151  00  832 4

 2,50 151  00  834 2

 1,00 151  00  802 4

 2,50 151  00  804 2

 

3501  Balta

3512  Sidabrinė pilka

3514  Grafito pilka

3516  Jatoba (braziliška 
vyšnia)

3518  Šviesiai pilka

3519  Natūrali medžio

3541  Kvapiojo kedreno

3543  Konjako

3564  Tabako

3590  Juoda

KIETIKLIS ALIEJINIAMS BEICAMS

Saugūs žmonėms, 
gyvūnams ir augalams 

(išdžiūvus)               Pagal DIN 71.3; atsparus prakaitui ir seilė
m

s.

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

   0,06 151  00  528 6

 

6631  Skaidrus

SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI
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MEDIENOS 
RŪŠYS 

HARDWAX-
ALIEJUS 

ORIGINAL

HARDWAX-
ALIEJUS 

RAPID

ALIEJUS 
EGZOTINIAI 

MEDIENAI FI-
NISH CLEAR 
EXTRA THIN

HARDWAX-
TONAVIMO 

PRIEMONĖS

HARDWAX-
ALIEJUS 

NATŪRALUS 
EFEKTAS

HARDWAX-
ALIEJUS 
AUKSO/

SIDABRO 
EFEKTAS

DEKORA-
TYVINIS 
VAŠKAS 

MEDIENAI 

HARDWAX-
ALIEJUS 2K 

PURE
ALIEJINIAI 

BEICAI

Klevas + + o + + – o + o

Afromozija – – + – – – – – –

Akacija + 1) + 1) o + 1) – o + 1) + 1) +

Bambukas + 1) + 1) o – + 1) – – + 1) –

Beržas + + o + + – + + +

Persikas + + o + o – + + +

Bukas + + o + + – o + +

Doussie / Afzelia – – + – – – – – –

Ąžuolas + + o + + o + + +

Dūminis ąžuolas + 1) + 1) o + 1) – + 1) + 1) + 1) +

Alksnis + + o + + – + + +

Uosis + + o + + o + + +

Eukaliptas + 1) + 1) o + 1) – – o + 1) o

Eglė/Pušis + + o + + – + + +

Ipė – – + – – – – – –

Australinė jara + + o + – + + + +
Jatoba (Brazilinė vyšnia) – – + – – – – – –

Kambala / Iroko – – + – – – – – –

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

Pušis + + o + + – + + +

Vyšnia + 1) + 1) o + 1) – – – + 1) –

Kamštinė mediena + 1) + 1) o + 1) + 1) – + 1) + 1) +

Maumedis + + o + + – + + +

Raudonmedis – – + – – – – – –

Merbau + 1) + 1) + 1) + 1) – – o + 1) o
Amerikietiškas riešutmedis + 1) + 1) o + 1) – – o + 1) o

Brazilinis riešutmedis – – + – – – – – –

Alyva + 1) + 1) + + 1) – – – + 1) –

OSB, šlifuota + 1) + 1) o + 1) + 1) – + 1) + 1) +

Polisandras – – + – – – – – –

Kalnų pušis + + o + + – + + 1) +

Robinia / Locust + + o + + o + + +

Timedis + 1) + 1) o + 1) – o + 1) + 1) +

Tigerwood + 1) + 1) o – – – – + 1) –

Guoba + + o + – – + + +

Riešutmedis + 1) + 1) o + 1) – – o + 1) +

Vengės mediniena – – + – – – – –

OSMO REKOMENDUOJA
PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į PATEIKTAS REKOMENDACIJAS DĖL MEDŽIO RŪŠIŲ.

+ Rekomenduojama

+1) Plonas dengimas

o Galima

– Nerekomenduojama

SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI
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REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo“ purškiamą vašką rekomenduojame nau-
doti apdoroti bet kurią medieną patalpose, kurios 
paviršius turi būti patvarus, lengvai valomas ir 
atsparus, pvz., laiptus, baldus, stalviršius, darbinius 
paviršius, vaikų žaislus, grindis ir t. t. Ypač tinkamas 
naudoti drėgnose patalpose, pvz., vonios kambari-
uose ir virtuvėse.

PRANAŠUMAI

 > Ypač patvarus ir atsparus dėvėjimuisi
 > Galima purkšti beoriu / pneumatinio dažymo apa-

ratu arba HVLP aparatu
 > Lengvai užtepamas
 > Greitai džiūna
 > Galima naudoti drėgnose patalpose
 > Atsparus kavos, vyno ir kolos poveikiui

ĮRANKIAI

Pastaba: Produkto dengiamumo parametrai priklauso nuo medienos rūšies ir būklės. Visa informacija pateikiama darant prielaidą, kad mediena yra lygi ir obliuota / pjaustyta. Kitokių paviršių atveju, pvz., 
dažytos ar struktūrinės medienos atveju, sąnaudos gali padidėti. Rezultatas priklauso nuo medienos rūšies ir savybių (pvz., paviršiaus). Dėl šių priežasčių rekomenduojame iš pradžių išbandyti produktą. 

24 m2 / 1 l

PURŠKIAMAS VAŠKAS

PATARIMAS

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 2.50 151  01  000 2

 10.00 151  01  004 1

 2.50 151  01  015 2

 10.00 151  01  019 1

 2.50 151  01  010 2

 10.00 151  01  014 1

 2.50 151  00  900 2

 10.00 151  00  904 1

 2.50 151  00  905 2

 10.00 151  00  909 1

 2.50 101  00  521 2

 10.00 101  00  522 1

 

3009  Skaidrus pusiau mati-
nis, neslidus R9

3012 Baltas dengiantis

3066  Baltas permatomas

3084  Skaidrus matinis

3085  Skaidrus šilko  
blizgesio

3086  Skaidrus blizgus

Saugūs žmonėms, 
gyvūnams ir augalams 

(išdžiūvus)               Pagal DIN 71.3; atsparus prakaitui ir seilė
m

s.

PURŠKIMO PARAMETRAI

Cup formos purkštuvas: 
Purškimo slėgis maždaug 3.0 - 3.5, antgalis apie 1.3 - 2.0 mm

Beoris / Airmix: 
Medžiagos slėgio 80-120 bar 
Airmix oro kontrolė apytiksl. 1 - 1.25 bar 
Antgalis: 0.28 - 0.33 mm

Priklausomai nuo darbo metodo naudotojas / mašina, įrangos ir 
atitinkamų vienetų sąlyga, o taip pat, tipo ir formos ruošinio, visi duome-
nys turi būti koreguojami ar pataisytas, kad atitiktų individualius atvejus.

HVLP purkštuvas: 
Dėl skirtingų tipų mašinų gausos, nurodyti parametrus - nėra prasmės.

DŽIŪVIMO LAIKAI

Dust-dry: 
Džiūvimas laikas apytiklsiai 2 - 3 valandos prie normalių klima-
to sąlygų (23 ° C / 50% sant. drėgmė); 1 valandą prie 50 ° C 
temperatūroje, oro konvekcijos krosnyje.

Galima šlifuoti: 
Džiūvimas laikas apytiklsiai 6 - 8 valandos prie normalių klima-
to sąlygų (23 ° C / 50% sant. drėgmė); 2 - 3 valandos prie 50 ° C 
temperatūroje, oro konvekcijos krosnyje.

Gali būti sudėta/pakrauta: 
Džiūvimas laikas apytiklsiai 12 - 16 valandos prie normalių klima-
to sąlygų (23 ° C / 50% sant. drėgmė); 6 - 8 valandos prie 50 ° C 
temperatūroje, oro konvekcijos krosnyje.

Bendrai reikia užtikrinti gerą ventiliaciją. Žemos temperatūros ir/arba 
didelė drėgme gali pailginti džiūvimo laiką. Leiskite patalpai gerai 
ventiliuotis.

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 2 sluoksniais

1. Pirmas sluoksnis: užpurkškite vašką purškikliu, beoriu / pneuma-
tinio dažymo aparatu arba HVLP aparatu (galite užtepti ir teptuku 
arba šluoste). Be kitų veiksnių, vaško kiekis priklauso nuo me-
dienos rūšies ir paviršiaus, sunaudojama apie 35 - 40 g/m².

2. Džiūvimo metu užtikrinkite gerą ventiliaciją.

3. Tarpinis šlifavimas: mažiausiai P220

4. Antras sluoksnis: užpurkškite vašką purškikliu, beoriu / pneumati-
nio dažymo aparatu arba HVLP aparatu. Sunaudojamo vaško kiekis 
priklauso nuo medienos rūšies ir paviršiaus, sunaudojama apie 
35 - 40 g/m². 

5. Džiūvimo metu užtikrinkite gerą ventiliaciją.

6. Purškimo parametrai: laikykitės produkto naudojimo instrukcijų.

DAŽANTIS PURŠKIAMAS VAŠKAS

Aliejinis beicas gali būti naudojamas, kaip spalva purškiamam vaškui. 
Galimi variantai:

1. Padengite tiesiogiai ant apdirbamos medienos pluošto su teptuku ir 
švelniai įtrinkite su padu.

2. Purškiamas vaškas gali būti maišomas kartu su Aliejiniu beicu  
iki 30%.

SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI
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1SLUOKSNIU

24 m2 / 1 l

Pageidaujant, galima įsigyti 25 l skardinėse

Saugūs žmonėms, 
gyvūnams ir augalams 

(išdžiūvus)               Pagal DIN 71.3; atsparus prakaitui ir seilė
m

s.

DEKORATYVINIS VAŠKAS  
MEDIENAI,  
SKAIDRŪS ATSPALVIAI

ĮRANKIAIPRANAŠUMAI

 > Lengva naudoti
 > Tinka medienai ir medienai su mikroporomis 
 > Atsparus dėvėjimuisi, purvui ir buityje naudoja-

miems chemikalams 
 > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų 

žaislams

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Vaškas medienai „Osmo Dekoratyvinis vaškas medie-
nai“ tinka interjere naudojamos medienos apsaugai ir 
dekoratyvinei apdailai: plokščių apkalui, briaunoms, 
sijoms bei durims. Taip pat rekomenduojamas 
kraštais suklijuotoms plokštėms, medienos drožlių 
plokštėms ir MDF plokštėms. Idealiai tinka medinėms 
grindims kaip spalvotas gruntas. 

Ypač rekomenduojamas baldams ir vaikų žaislams.

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1-2 dienas 1-2 sluoksniais

1. Pirma denkite neapdorotą, nušlifuotą medieną, naudodami apie  
35 ml/m².

2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 30 min. nuo pirmo 
užtepimo.

3. Džiūvimo laikas – apie 12 val. (esant normalioms oro sąlygoms,  
23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir 
(arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą 
ventiliaciją.

Jei norite išgauti blizgų efektą su atspalviu: per 20 min. nuo sluoksnio 
užtepimo nuvalykite šluoste arba baltu disku išilgai medienos pluošto.

Nepermatomas sluoksnis: jei norite išgauti intensyvų nepermatomos 
spalvos atspalvį, pakartokite procesą (netepkite daugiau nei 2 sluoksnių.)

Jei naudojate grindims kaip spalvotą gruntą: džiūvimo laikas yra apytiksli-
ai 24 val. (vietoje 12 val., žr. 3 punktą). Antras sluoksnis – skaidrus aliejus 
medienai „Hardwax-Aliejusl“ (35 ml/m²). Džiūvimo laikas – apie 8 val., žr. 
3 punktą.

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 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

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt,/ 
Pak, Kaina

 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

 

3101  Skaidrus

3102  Silpnai garintas bukas

3103  Šviesus ąžuolas

3111  Balta

3118  Granito pilka

3119  Šilko pilka

3123  Pušis

3136  Beržas

 

3137  Vyšnia

3138  Raudonmedis

3143  Konjako atspalvio

3161  Juodmedis

3164  Ąžuolas

3166  Riešutmedis

3168  Sendintas ąžuolas

Balto pagrindo grindims rekomenduojame viršutinį sluoksnį Osmo 
Hardwax-Tonavimo priemonės Balta (3040)

SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI
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1SLUOKSNIU

24 m2 / 1 lSaugūs žmonėms, 
gyvūnams ir augalams 

(išdžiūvus)               Pagal DIN 71.3; atsparus prakaitui ir seilė
m

s.

DEKORATYVINIS VAŠKAS  
MEDIENAI,  
INTENSYVŪS ATSPALVIAI

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt,/ 
Pak, Kaina 

 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

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina 

 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

 

3104  Raudona, pagal RAL 
3000 liepsnos raudona

3105  Geltona, pagal RAL 
1021 rapsų geltona

3125  Mėlyna, pagal RAL 
gencijonų mėlyna

3131  Žalia, pagal RAL 6029 
mėtų žalumo

3132  Pilkai rusva, pagal RAL 
1019 pilkai rusva

3169  Juoda

 

3172  Šilkas

3181  Žvirgždo spalvos

3186  Baltas matinis

3188  Sniego baltumo

 

1SLUOKSNIU

Saugu sąlyčiui su S
a

u
g

ūs žmonėms, gyvūnams ir augalams (išdži
ūv

u
s)

.EURO-Norm 
1186 5/14 dalis.

       

PRANAŠUMAI

 > Galima naudoti paviršiams, ant kurių dedami 
maisto produktai

 > Atsparus buityje naudojamiems chemikalams, 
atsparus dėmėms 

 > Atsparus dėvėjimuisi ir nelaidus vandeniui
 > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų 

žaislams
 > Saugus žmonėms, gyvūnams ir augalams

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Aliejus medienai „TopOil“ idealiai tinka baldų ir 
darbinių paviršių, padarytų iš ištisinio medžio 
arba kraštais suklijuotų plokščių, apsaugai (pvz., 
darbiniams paviršiams virtuvėje, rašomiesiems 
stalams, lentynoms ir t.t.). Taip pat tinka kamštinei 
medienai ir OSB.

ĮRANKIAI

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais

1. Pirma denkite neapdorotą, nušlifuotą medieną, naudodami apie 
35 ml/m².

2. Geriausia tepti šluoste be medvilninių pūkelių. Defektus galima 
pakoreguoti per 15 min. nuo pirmo užtepimo.

3. Džiūvimo laikas – apie 8-10 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 
23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir 
(arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite 
gerą ventiliaciją. 

4. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m². 

5. Džiūvimo laikas – apie 8 - 10 val.; žr. 3 p.

24 m2 / 1 l

ALIEJUS TOPOIL

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 0,5 103  00  049 6  

 0,5 139  00  050 6

 0,5 139  00  072 6

 0,5 103  00  061 6

 

3028  Skaidrus šilko blizgesio

3058  Skaidrus matinis

3061  Akacija

3068  Natūralus

SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI

Pastaba: Produkto dengiamumo parametrai priklauso nuo medienos rūšies ir būklės. Visa informacija pateikiama darant prielaidą, kad mediena yra lygi ir obliuota / pjaustyta. Kitokių paviršių atveju, pvz., 
dažytos ar struktūrinės medienos atveju, sąnaudos gali padidėti. Rezultatas priklauso nuo medienos rūšies ir savybių (pvz., paviršiaus). Dėl šių priežasčių rekomenduojame iš pradžių išbandyti produktą. 



 

1SLUOKSNIU

Saugūs žmonėms, 
gyvūnams ir augalams 

(išdžiūvus)               Pagal DIN 71.3; atsparus prakaitui ir seilė
m

s.
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NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 d. 1 sluoksniu (naudojant su kitomis 
priemonėmis)

1. Užtepkite ant neapdorotos medienos apie 120 ml/m².

2. Džiūvimo laikas – apytiksliai 24 val. tepant teptuku arba apytiksliai 
36 val. panardinus (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C/50 % 
sant. drėgmei). Žema temperatūra ar kita / didesnė drėgmė gali 
pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.

3. Galutinis sluoksnis turi būti užteptas per savaitę.

PRANAŠUMAI

 > Vidaus ir lauko darbams
 > Puikiai atstumia vandenį, sudėtyje nėra organinių 

biocidų 
 > Lengva užtepti
 > Tinka medienai ir medienai su mikroporomis 
 > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų 

žaislams 

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo“ apsauginė priemonė medienai tinka 
bet kuriai interjere naudojamai medienai, pvz., 
grindims, pagamintoms iš mėlynavimui linkusios 
medienos (pvz., pušies), langų rėmams, medie-
nai vonios kambaryje ir t. t., taip pat ne patalpose 
naudojamai medienai, kai reikia labai ekonomiškos 
nebiocidinės impregnavimo priemonės, pvz., vaikų 
žaislams ir smėlio dėžėms.

ĮRANKIAI

8,4 m2 / 1 l

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

   0.75 123  00  001 4

 2.50 123  00  002 2

 

4006  Skaidrus

APSAUGINĖ PRIEMONĖ  
MEDIENAI

 

1SLUOKSNIU

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 1 sluoksniu

1. Plonai užtepkite dviguba mentele arba „Osmo“ mikropluoštiniu 
voleliu ant paviršiaus.

2. Įtrinkite į paviršių vieno disko aparatu, pvz., „Osmo FloorXcenter“ ir 
baltu disku (išskyrus 3098). Pašalinkite perteklių.

3. Džiūvimo metu užtikrinkite gerą ventiliaciją. 

Medienos priežiūrai skirtą aliejų galima užtepti ant mažesnių plotų 
šluoste be medvilninių pūkelių.

PRANAŠUMAI

 > Idealiai tinka visuomeninėms erdvėms
 > Tinka reguliariai priežiūrai be šlifavimo 
 > Greitai džiūsta
 > Tinka naudoti su „Osmo“ medienos priežiūros 

priemonėmis

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo“ medienos priežiūros aliejus rekomenduoja-
mas naudoti visų medinių aliejumi ar vašku padengtų 
grindų priežiūrai: lentų ir lentelių grindims, parketui, 
OSB ir kamštinėms grindims, laiptams, baldams ir t. 
t.. Labai rekomenduojamas visuomeninėms erdvėms 
(pvz., restoranams, muziejams ir kitoms intensyvaus 
judėjimo zonoms).

ĮRANKIAI

40 – 60 m2 / 1 l

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 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  Skaidrus matinis

3081  Skaidrus šilko  
blizgesio

3098  Skaidrus pusiau mati-
nis, neslystantis R9

3440  Baltas permatomas

MEDIENOS PRIEŽIŪROS ALIEJUS

Saugūs žmonėms, 
gyvūnams ir augalams 

(išdžiūvus)               Pagal DIN 71.3; atsparus prakaitui ir seilė
m

s.

SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI



 

1SLUOKSNIU

 

1SLUOKSNIU

Saugūs žmonėms, 
gyvūnams ir augalams 

(išdžiūvus)               Pagal DIN 71.3; atsparus prakaitui ir seilė
m

s.

Saugūs žmonėms, 
gyvūnams ir augalams 

(išdžiūvus)               Pagal DIN 71.3; atsparus prakaitui ir seilė
m

s.
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NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 2 sluoksniais

1. Pirma denkite neapdorotą, nušlifuotą medieną, naudodami apie 
62 ml/m².

2. Džiūvimo laikas – apie 8-10 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 
23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir 
(arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite 
gerą ventiliaciją.

3. Jei norite, išdžiūvusią dangą galite išlyginti smulkiagrūdžiu 
šlifavimo popieriumi (P400) arba „Scotchpad“ prieš tepdami kitą 
sluoksnį.

4. Antram sluoksniui naudokite apie 62 ml/m².

5. Džiūvimo laikas – apie 3 - 4 val.; žr. 2 p.

PRANAŠUMAI

 > Interjere naudojamos medienos apsauga nuo 
ultravioletinių spindulių

 > Mediena daugelį metų išlaiko natūralų šviesų 
atspalvį ir nepagelsta

 > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų 
žaislams 

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Apsauginė priemonė Uviwax® UV-Pro-
tection“ galima naudoti kaip apdailos priemonę 
plokštėms, luboms, spintelėms ir durims. Taip pat 
tinka norint atnaujinti ar sutaisyti medieną, kuri buvo 
apdorota „Osmo Apsauginė priemonė Uviwax® 
UV-Protection“ (pakartotinai padengti pjūvių vietas 
ir varžtų skyles, papildomas briaunas, plokštes ir t. 
t.). Tinka visai vietinei medienai.

ĮRANKIAI

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 2 sluoksniais

1. Pirma denkite neapdorotą, nušlifuotą medieną, apie 62 ml/m²..

2. Džiūvimo laikas – apie 3-4 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 
23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir 
(arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite 
gerą ventiliaciją.

3. Jei norite, išdžiūvusią dangą galite išlyginti smulkiagrūdžiu 
šlifavimo popieriumi (P400) arba „Scotchpad“ prieš tepdami kitą 
sluoksnį.

4. Antram sluoksniui naudokite apie 62 ml/m².

5. Džiūvimo laikas – apie 3 - 4 val.; žr. 2 p.

PRANAŠUMAI

 > Nereikia naudoti grunto ar tarpinio šlifavimo
 > Lengva užtepti
 > Lengva užtepti ant aukštai esančios medienos
 > Neutralaus kvapo, nekenksmingas produktas

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Vaškas interjere naudojamai medienai“ 
tinka medienos ir dekoratyvinių elementų apsaugai: 
grindims ir lubų plokštėms, briaunoms, sijoms, taip 
pat baldams, durims ir vaikų žaislams. Taip pat tinka 
norint atnaujinti ar sutaisyti medieną ir senas lubų 
plokštes, kurios buvo apdorotos „Osmo Baltas per-
matomas“ (7393) arba „Baltos spalvos“ (7394).

ĮRANKIAI

16 m2 / 1 l

16 m2 / 1 l

VAŠKAS INTERJERE  
NAUDOJAMAI MEDIENAI

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 0.75 132  00  051 4

 2.50 132  00  050 2

 0.75 132  00  135 4

 2.50 132  00  136 2

 

7200  Skaidrus glotnus

7266  Baltas permatomas 
eglės spalvos

APSAUGINĖ PRIEMONĖ  
UVIWAX® UV-PROTECTION

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 0.75 131  00  226 4

 2.50 131  00  227 2

 0.75 131  00  230 4

 2.50 131  00  231 2

 

7393  Baltas permatomas

7394  baltos spalvos

SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI

Pastaba: Produkto dengiamumo parametrai priklauso nuo medienos rūšies ir būklės. Visa informacija pateikiama darant prielaidą, kad mediena yra lygi ir obliuota / pjaustyta. Kitokių paviršių atveju, pvz., 
dažytos ar struktūrinės medienos atveju, sąnaudos gali padidėti. Rezultatas priklauso nuo medienos rūšies ir savybių (pvz., paviršiaus). Dėl šių priežasčių rekomenduojame iš pradžių išbandyti produktą. 



Saugūs žmonėms, 
gyvūnams ir augalams 

(išdžiūvus)               Pagal DIN 71.3; atsparus prakaitui ir seilė
m

s.
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INTERJERO SPALVOS IR APSAUGA

PRIVALUMAI

 > Grindims ir baldams
 > Valo ir atstato tuo pačiu metu
 > Suteikia medienai natūralius vaškus, nesufor-

muojant plėvelės
 > Suderinama su Osmo rinkiniu grindų priežiūrai

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Skystas / Purškiamas vaškinis valiklis“ idea-
liai tinka šalinti įsisenėjusias dėmes, pvz., riebalų ar 
batų paliktas dėmes. Puikiai tinka atnaujinti „Osmo 
Hardwax-Aliejaus“ apdorotus paviršius

ĮRANKIAI

 

1SLUOKSNIU

80-100 m2 / 1 l

SKYSTAS VAŠKINIS VALIKLIS

GRINDŲ PRIEŽIŪROS RINKINYS

Produktas
Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

Grindų priežiūros rinkinys 129  00  007 1

RINKINĮ SUDARO

 > Plovimui ir priežiūrai skirtas koncentratas, 1 l 
 > Skystas purškiamas valymui skirtas vaškas, 0,4 l
 > Šluostės (3 vnt.), priežiūros instrukcijos
 > Prašome laikytis kiekvieno produkto naudojimo instrukcijų.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo“ grindų priežiūros rinkinys puikiai tinka „Polyx®-Oil“ padengtų 
grindų priežiūrai.

ĮRANKIAIPRANAŠUMAI

 > Vienas valymo ir priežiūros 
rinkinys visiems atvejams. 

Purškiamo skysto vaškinio valiklio naudojimo būdas

1. Prieš naudodami suplakite.

2. Jei naudojate medienos priežiūros tikslais, laikykite purškiklio 
skardinę stačiai ir purkškite maždaug 30 cm atstumu ant nuvalyto 
sauso paviršiaus. Lygiai įtrinkite šluoste arba „Scotchpad“.

3. Jei norite pašalinti dėmes, užpurkškite tiesiai ant nešvarių vietų. Jei 
dėmės labai įsisenėjusios, naudokite šluostę arba „Scotchpad“.

4. Nuvalykite atkibusį purvą.

NAUDOJIMO BŪDAS

1. Nuvalykite sausai „Dust-Mop“ arba „Wash and Care“ (žr. toliau).

2. Užpilkite apytiksliai 2 arbatinius šaukštelius priemonės 1 m² ir pas-
kleiskite „Active Fibre Cloth“ šluoste arba vieno disko aparatu (baltu 
disku). Įsitikinkite, kad paskleidėte labai plonu sluoksniu.

3. Džiūvimo laikas: apytiksliai 30-40 min. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.

4. Naudojant priemonę reguliariai, būtina ne vėliau kaip per metus 
grindis vėl apdoroti aliejumi medienai „Hardwax-Aliejus“. Užtepkite 
„Osmo“ medienos priežiūrai skirto aliejaus arba skaidraus aliejaus 
„Hardwax-Aliejus Original“ tose vietose, kur judėjimas yra labai inten-
syvus. Tepkite ant švarių paviršių.

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 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

 0,40 139  00  041 6

 

3029  Skaidrus

3087  Baltas

3029  Skaidrus



 

1SLUOKSNIU

PRIEŽIŪROS PRIEMONĖ  
WISCH-FIX

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 1,00 139  00  030 6  

 5,00 139  00  038 1

 10,00 139  00  062 1

 

8016  Skaidrus

NAUDOJIMO BŪDAI

1. Pašalinkite purvą nuo medienos paviršiaus.

2. Purkšti ant paviršiaus.

3. Vėliau nuvalykite paviršių su pūkelių nepaliekančiu skudurėliu ir 
nusausinkite medvilniniu.

PRIVALUMAI

 > Efektyvus valymas
 > Valo nepažeidžiant paviršiaus
 > Išsaugo ir atnaujina paviršių
 > Lengva naudoti
 > Tinkamas naudoti buityje ir visuomeninėse patal-

pose
 > Tinka visų rūšių medienai

27

INTERJERO SPALVOS IR APSAUGA

RANKINIS APDIRBIMAS

1. Pašalinkite šiukšles su šluota arba dulkių siurbliu

2. Koncentratas:vienas kamštelis Wish-Fix dviem litram vandens. 
Mašininiam apdirbimui (pvz su FloorXcenter) arba esant dides-
niam užterštumui koncentracija gali būti 1:1.

3. Plaukite su drėgna šluoste ir iškart nusausinkite.

PRANAŠUMAI

 > Labai veiksmingas valymui ir priežiūrai skirta kon-
centruota priemonė, kurios sudėtyje yra natūralių 
medžiagų

 > Skirta reguliariam valymui ir priežiūrai 
 > Labai rekomenduojama naudoti „Hardwax-Alieju-

mi“ padengtoms grindims.
 > Drėkina, nedžiovina grindų

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Medienos priežiūros priemonė „Osmo Priežiūros 
priemonė Wisch-Fix“ ypač rekomenduojama aliejumi 
ar vašku apdorotų grindų valymui ir priežiūrai. Taip pat 
tinka baldams, durims ir apdailos elementams.

ĮRANKIAI

ĮRANKIAI

24 m2 / 1 l

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 1,00 151  01  050 6

 5,00 151  01  055 1

 

8019  Skaidrus

INTENSYVAUS POVEIKIO  
VALIKLIS

ĮRANKIAIPRANAŠUMAI

 > Lengva naudoti
 > Idealiai tinka visuomeninėms erdvėms
 > Tinka reguliariai priežiūrai be šlifavimo
 > Galima naudoti viduje ir lauke

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Intensyvaus poveikio valiklis“ – tai ideali 
alternatyvi priemonė aliejumi ar vašku apdorotos 
medienos šlifavimui, tinkama naudoti, pvz., grin-
dims, medinėms terasoms, baldams, plastikui, 
nerūdijančiam plienui ir kitiems vandenį atstumi-
antiems paviršiams.

PURŠKIAMAS VALIKLIS

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

   0,50 129  00  084 6

 

8026  Skaidrus

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

Osmo purškiamas valiklis ypač tinkamas valyti ir 
prižiūrėti alyvuotus ir vaškuotus vidaus paviršius. 
Labiausiai rekomenduojama naudoti su paviršiais, 
apdorotais Osmo TopOil.

NAUDOJIMO BŪDAS

1. Atskieskite koncentratą 1 : 10 ir 1 : 20 su vandeniu.

2. Užtepkite ant nešvaraus paviršiaus, nuvalykite purvą ir nuvalykite 
švariu vandeniu. Jei grindys valomos mašina, rekomenduojame 
naudoti vieno disko mašiną (pvz. „Osmo FloorXcenter“) su pritvirti-
namais šepečiais ir raudonu arba žaliu disku. 

3. Nušluostykite „Osmo Micro-Mop Plus“ arba šluoste be medvilninių 
pūkelių. 

4. Kai paviršius išdžius, apdorokite jį medienos priežiūrai skirtu alieju-
mi arba „Hadrwax-Aliejumi“. 

Nenaudokite neatskiestos priemonės. Prieš naudodami, išbandykite 
priemonę. Poreikis naudoti medienos priežiūrai skirtą aliejų arba 
„Hardwax-Aliejų“ priklauso nuo medienos paviršiaus būklės po valymo.



28

EKSTERJERO SPALVOS IR APSAUGA 
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EKSTERJERO SPALVOS IR APSAUGA 

Vėjo ir oro sąlygų 
veikiamai medienai 
geriausiai  
tinka specialiai  
medienai sukurtos 
priemonės. 

E
K

S
TE

R
JE

R
A

S
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EKSTERJERO SPALVOS IR APSAUGA 

PERTVAROS

TERASOMS

TIK VIENAS 
SLUOKSNIS-
GLAZŪRA HSPLUS

(Puslapis 37)

VAŠKAS 
SKERSGALIŲ  
SANDARINIMUI 
(Puslapis 33)

ALIEJUS  
TERASOMS
(Puslapis 32)

APSAUGINIS  
ALIEJUS-
GLAZŪRA
(Puslapis 36)

ANTI-SLIP  
ALIEJUS TERA-
SOMS
(Puslapis 33)

APSAUGINIS ALIEJUS-
GLAZŪRA EFFECT
(Puslapis 37)

APSAUGINIS 
ALIEJUS-GLAZŪRA
(Puslapis 30)

UV-APSAUGINIS ALIE-
JUS / UV-APSAUGINIS 
ALIEJUS EXTRA 
(Puslapis 35)

ALIEJUS TERASOMS
(Puslapis 32)

VALIKLIS SODAMS
(Puslapis 41)

TERASŲ VALIKLIS
(Puslapis 40)

POLIMERINIS KOM-
POZICINIS VALIKLIS
(Puslapis 40)

GERAI  
DENGIANTYS 
DAŽAI
(Puslapis 38)

SPALVOTOS ALYVOS 
SU UV APSAUGA 
(Puslapis 35)

ATNAUJINANTIS 
GELIS MEDIENAI 
POWER GEL 
(Puslapis 41)



PREKĖS PAIEŠKA

PURŠKIAMAS  
VALIKLIS 
(Puslapis 41)

PURŠKIAMAS 
TIKO ALIEJUS 
(Puslapis 34)

RINKINYS SODO 
BALDŲ PRIEŽIŪRAI 
(Puslapis 34)
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SODO BALDAI

MEDINĖMS LENTELĖMS / VASARNAMIAMS 

TIK VIENAS 
SLUOKSNIS-
GLAZŪRA HSPLUS
(Puslapis 37)

GERAI DENGIAN-
TYS DAŽAI
(Puslapis 38)

ALIEJUS TERASOMS
(Puslapis 32)

TIK VIENAS 
SLUOKSNIS-
GLAZŪRA HSPLUS
(Puslapis 37)

NEPERMATOMAS 
BLIZGUS BEICAS 
MEDIENAI
(Puslapis 39)

MEDIENOS IMP-
REGNANTAS WR 
(Puslapis 40)

VAŠKAS 
SKERSGALIŲ 
SANDARINIMUI 
(Puslapis 33)

GERAI DENGIANTYS 
DAŽAI
(Puslapis 38)

APSAUGI-
NIS ALIEJUS-
GLAZŪRA
(Puslapis 30)

APSAUGINIS ALIEJUS-
GLAZŪRA EFFECT
(Puslapis 37)

UV-APSAUGINIS 
ALIEJUS / UV-AP-
SAUGINIS ALIEJUS 
EXTRA 
(Puslapis 35)

SPALVOTOS ALYVOS SU 
UV APSAUGA 
(Puslapis 35)

ATNAUJINANTIS 
GELIS MEDIENAI 
POWER GEL 
(Puslapis 41)



 

1SLUOKSNIU

Saugūs žmonėms, 
gyvūnams ir augalams 

(išdžiūvus)               Pagal DIN 71.3; atsparus prakaitui ir seilė
m

s.
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TERASŲ IR GRINDŲ VALYMO MAŠINA

INTENSYVUS PAPILKĖJUSIOS MEDIENOS VALYMAS  
IR ATNAUJINIMAS

Laikui bėgant mediena pilkėja, todėl kartais ją reikia nuvalyti ir 
atnaujinti. Tuomet medieną galima naudoti ilgiau ir ji vėl įgauna 
nepriekaištingą išvaizdą.

Norint pasiekti profesionalių rezultatų, siūlome iš įgalioto atstovo 
išsinuomoti „Osmo“ terasų ir grindų valymo mašiną. Naudodami šią 
mašiną pavasarį galėsite atnaujinti terasos būklę, o rudenį lengvai 
išvalysite grindis patalpose.

Išvalę ar atnaujinę medieną, galite ją padengti „Osmo“ medienai 
skirta priemone, kad ryški, natūrali ir originali medienos spalva 
išliktų kuo ilgiau. Šiam tikslui rekomenduojame naudoti alie-
jus terasoms „Osmo Aliejai Terasoms“ arba „Osmo Apsauginis 
aliejus-glazūra“. Baigiamajam sluoksniui rekomenduojame naudoti 
apsauginę priemonę nuo slidumo „Anti-Slip Aliejų Terasoms“. 

PATARIMAS

PRANAŠUMAI

 > Aliejai terasoms glotnina medienos paviršių, saugo 
nuo vandens ir purvo įsiskverbimo

 > Lengva atnaujinti, nereikia šlifuoti ar naudoti grunto
 > „Osmo“ tikmedžių aliejus yra skaidrus, todėl 

neapsaugo nuo ultravioletinių spindulių (nuo 
papilkėjimo).

ĮRANKIAI

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais

1. Pirmą aliejaus sluoksnį tepkite ant neapdorotos lauke laikytos me-
dienos naudodami apie 35 ml/m². Pastaba: sakingą bei kietmedžio 
medieną reikia iš pradžių palaikyti lauke.

2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 30 min. nuo pirmo 
užtepimo.

3. Džiūvimo laikas – apie 12 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 
°C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) 
didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą 
ventiliaciją.

4. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m². (Jei renovuojate 
medieną, tepkite ant nuvalyto paviršiaus.)

5. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 3 p.

24 m2 / 1 l

ALIEJUS TERASOMS

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 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  Melsvujų pociūgų alie-
jus, natūralus atspalvis

006  Bangkirai aliejus, 
natūralus atspalvis

007  Tikmedžio aliejus, skai-
drus

009  Maumedžių aliejus, 
natūralus atspalvis

010  Aliejus termiškai apdro-
tai medienai,  
natūralus atspalvis

013  Garapa aliejus, 
natūralus atspalvis

014  Masaranduba aliejus, 
natūralus atspalvis

016  Bangkirai aliejus,  
tamsus

019  Aliejus terasmos, pilkas

021  Aliejus terasoms, 
brandinto ąžuolo

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Aliejus terasoms“ skirtas apsaugoti ir prižiūrėti 
medines terasas, sodo baldus ir pertvaras, paga-
mintus iš lipniosios apulėjos, kedro ar kitų medienos 
rūšių; taip pat tinkamas, kai reikia permatomos 
priemonės apdorojant tikmedžio, eukalipto ir kitų 
egzotinių rūšių medieną.



 

1SLUOKSNIU

 

1SLUOKSNIU

APSAUGA 
Produkto sudėtyje yra aktyvių 

sudedamųjų dalių, kurios 
saugo medieną nuo dumblių, 

grybelio bei pūvimo.
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NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais (naudojant su 
kitomis priemonėmis) 

(1 sluoksnis – „Aliejus terasoms“, 2 sluoksnis – „Anti-Slip Aliejus 
terasoms“)

1. Pirmam sluoksniui naudokite „Osmo Aliejus terasoms“ – padenkite 
neapdorotą medieną naudodami apie 35 ml/m².

2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 15 min. nuo pirmo 
užtepimo.

3. Džiūvimo laikas – apie 24 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 
°C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) 
didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą 
ventiliaciją.

4. Antram sluoksniui (galutiniam viršutiniam sluoksniui) naudokite 
„Anti-Slip Aliejus terasomsl“; tepkite apie 35 ml/m². (Renovuojant 
tepkite ant nuvalyto paviršiaus.)

5. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 3 p. 

PRANAŠUMAI

 > Neslidi danga
 > Pailgina naudotų aliejaus pagrindo priemonių su 

pigmentais patvarumą, papildomai apsaugodama 
nuo nepalankių oro sąlygų

 > Neleidžia įsiskverbti vandeniui, saugo nuo 
nepalankių oro sąlygų ir ultravioletinių spindulių 

 > Suformuoja apsauginę plėvelę

PRANAŠUMAI

 > Saugo skersgalius nuo įtrūkimų
 > Minimalizuoja išburkimą ir traukimąsi
 > Saugo medieną nuo išsausėjimo 
 > Sudėtyje nėra vandens ar silikono; lengva užtepti 
 > Saugo nuo nepalankių oro sąlygų
 > Užtenka padengti apytiksliai 250 plokščių galų

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Priemonė nuo slidumo „Osmo Anti-Slip Aliejus 
terasoms“ ypač tinka medinėms terasoms ir lauke 
esantiems laiptams, pvz., šorėjos, tikrojo kukmedžio, 
lipniosios apulėjos, maumedžio, melsvosios 
pociūgės ar pušies medienai. Galima naudoti 
rumbėtai medienai, medienai su grioveliais ir ypač 
lygiems paviršiams.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Vaškas skersgalių sandarinimui“ yra ypač re-
komenduojamas terasoms, apdailos elementams ar 
luboms iš kietos ir minkštos medienos, pvz., šorėjos, 
tikmedžio, tikrojo kukmedžio, lipniosios apulėjos, 
tongapupės, taip pat pušies, eglės, melsvosios 
pociūgės, maumedžio, kedro medienai, termiškai 
apdorotai medienai ir t. t.

ĮRANKIAI

ĮRANKIAI

NAUDOJIMO BŪDAS

1. Gausiai užtepkite pirmą sluoksnį (ant neišdžiūvusio sluoksnio); 
naudokite apie 150 ml/m².

2. Džiūvimo laikas – apie 8-10 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 
23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir 
(arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite 
gerą ventiliaciją. 

3. Antram sluoksniui naudokite apie 50 ml/m². 

4. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 2 p.

24 m2 / 1 l

5 m2 / 1 l

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt,/ 
Pak, Kaina

 0,75 115  00  074 4

 2,50 115  00  073 2

 25,00 115  00  072 1

 

430  Skaidrus

ANTI-SLIP ALIEJUS TERASOMS

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

0,375 103  00  151  4

 

5735  Skaidrus

VAŠKAS SKERSGALIŲ  
SANDARINIMUI

Pastaba: Produkto dengiamumo parametrai priklauso nuo medienos rūšies ir būklės. Visa informacija pateikiama darant prielaidą, kad mediena yra lygi ir obliuota / pjaustyta. Kitokių paviršių atveju, pvz., 
dažytos ar struktūrinės medienos atveju, sąnaudos gali padidėti. Rezultatas priklauso nuo medienos rūšies ir savybių (pvz., paviršiaus). Dėl šių priežasčių rekomenduojame iš pradžių išbandyti produktą. 

PATARIMAS APSAUGINĖ PLĖVELĖ NUO SAMANŲ IR DUMBLIŲ

Atsižvelgiant į tai, kad įvairūs mikroorganizmai, pavyzdžiui, pelėsiai, 
dumbliai ar samanos, gali prisitvirtinti prie medienos ir lemti 
nepatrauklų spalvos praradimą, reikia naudoti biocidines aktyvias 
sudėtines medžiagas, kad būtų suformuota apsauginė plėvelė – 
nereikėtų painioti šio proceso su impregnavimu, kai mediena ap-
saugoma iš vidaus. „Osmo“ savo gaminiuose naudoja tiksliai tiek 
biocidinių medžiagų, kad būtų išvengta žalingo poveikio žmonėms.
Vis dėlto daugelis vartotojų renkasi medžio apdailą be apsauginės 
plėvelės, jei tai nėra būtina. Dėl šios priežasties „Osmo“ taip pat 
siūlo aliejus su vašku medienai be biocidų. 

* Netinka naudoti su tikmedžių aliejumi (Nr. 007)



 

1SLUOKSNIU

25 m2 / 1 l

RINKINYS SODO BALDŲ  
PRIEŽIŪRAI

Produktas
Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

Rinkinys sodo baldų  
priežiūrai

139  00  125 1
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PURŠKIAMAS TIKŲ ALIEJUS

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 0,40 103  00  060 6

 

008  Skaidrus

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais

1. Purkškite apytiksliai 25 cm atstumu. Įtrinkite į medieną šepečiu. 

2. Proceso metu uždenkite ir apsaugokite gretimas neapdorojamas 
zonas. Perteklių nušluostykite šluoste.

3. Džiūvimo laikas – apie 4-6 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 
23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir 
(arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Džiūvimo metu 
užtikrinkite gerą ventiliaciją, po to užpurkškite dar kartą.

4. Pakartotinai apdorojant užtenka užpurkšti vieną kartą.

5. Po naudojimo, išvalykite antgalį.

PRANAŠUMAI

 > Galima užpurkšti ant sunkiai pasiekiamų baldų paviršių
 > Skaidrus aliejus, atstumia vandenį ir purvą
 > Pabrėžia natūralią medienos struktūrą 
 > Giliai prasiskverbia į medienos struktūrą
 > Reguliuoja drėgmę, neleidžia medienai brinkti ar trauktis

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Purškiamas tikų aliejus“ saugo ir puošia iš bet kurios medienos 
pagamintus sodo baldus apsaugotose eksterjero vietose. Taip pat 
galima naudoti kaip skaidrų viršutinį sluoksnį dažytiems mediniams sodo 
baldams ir panašiems gaminiams.

ĮRANKIAI

ĮRANKIAI

RINKINĮ SUDARO

 > Gelis „Atnaujinantis gelis medienai POWER GEL“ – papilkėjusios 
medienos atnaujinimui ir valymui 

 > Purškiamas tikų aliejus – apsaugo ir pagerina sodo baldų ir terasos 
išvaizdą (atstumia vandenį ir purvą)

 > Poliravimo šluostė
 > Kietas šepetys
 > Priežiūros instrukcijos

PRANAŠUMAI

 > Visas rinkinys papilkėjusių sodo baldų atnaujinimui 
 > Kruopštus valymas naudojant poliravimo šluostę ir kietą šepetį 
 > Gelis „Atnaujinantis gelis medienai POWER GEL“ atnaujina ir valo 

medieną
 > Pabrėžia natūralią medienos struktūrą
 > Purškiamas tikų aliejus apsaugo, prižiūri ir giliai įsiskverbia į medienos 

struktūrą
 > Reguliuoja drėgmę ir neleidžia medienai brinkti ar trauktis.

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais

1. Kietu šepečiu nuvalykite purvą.

2. Išlyginkite medienos defektus poliravimo šluoste.

3. Sudrėkinkite paviršių vandeniu

4. Užtepkite „Atnaujinantis gelis medienai POWER GEL“ ir įtrinkite į 
medieną kietu šepečiu.

5. Nuskalaukite švariu vandeniu ir palikite visiškai išdžiūti (maž. 24 val.).

6. Pirmam sluoksniui užpurkškite tikų aliejaus – apie 50-100 ml/m² 
(priklausomai nuo purškimo ir paviršiaus).

7. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 15 min. nuo pirmo 
užtepimo.

8. Džiūvimo laikas – apie 12 val. (esant normalioms oro sąlygoms,  
23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir 
(arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą 
ventiliaciją.

9. Antram sluoksniui naudokite apie 50 - 100 ml/m2.

10. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 8 p.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo“ rinkinys baldų priežiūrai tinkamas eksterjero medienos priežiūrai. 
Labai rekomenduojamas sodo ir terasų baldams.



 

1SLUOKSNIU

 

1SLUOKSNIU

UV-APSAUGINIS ALIEJUS 
APSAUGA

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais

1. Užtepkite pirmą sluoksnį ant neapdorotos medienos naudodami 
apie 55 ml/m².

2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 15 min. nuo pirmo 
užtepimo.

3. Džiūvimo laikas – apie 10-12 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 
23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir 
(arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite 
gerą ventiliaciją.

4. Antram sluoksniui naudokite apie 55 ml/m².

5. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 3 p.

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 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

 

424  Eglė, šilko blizgesio,  
su apsaugine plėvele

425  Ąžuolas, šilko blizgesio,  
su apsaugine plėvele

426  Maumedis, šilko blizgesio,  
su apsaugine plėvele

427  Amerikietiška eglė, šilko 
blizgesio, su apsaugine 
plėvele

428  Raudonas kedras; šilko 
blizgesio, su apsaugine 
plėvele

429  Natūralus, šilko blizgesio, 
su apsaugine plėvele
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Pastaba: Produkto dengiamumo parametrai priklauso nuo medienos rūšies ir būklės. Visa informacija pateikiama darant prielaidą, kad mediena yra lygi ir obliuota / pjaustyta. Kitokių paviršių atveju, pvz., 
dažytos ar struktūrinės medienos atveju, sąnaudos gali padidėti. Rezultatas priklauso nuo medienos rūšies ir savybių (pvz., paviršiaus). Dėl šių priežasčių rekomenduojame iš pradžių išbandyti produktą. 

18 m2 / 1 l

18 m2 / 1 l

UV-APSAUGINIS ALIEJUS / 
UV-APSAUGINIS ALIEJUS EXTRA

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 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  Skaidrus, šilko blizgesio, 
be apsauginės plėvelės

420  Skaidrus, šilko blizgesio, 
su apsauginės plėvelės

ĮRANKIAI

ĮRANKIAI

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais

1. Užtepkite pirmą sluoksnį ant neapdorotos medienos naudodami apie 
55 ml/m².

2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 15 min. nuo pirmo 
užtepimo.

3. Džiūvimo laikas – apie 10-12 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 
23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir 
(arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą 
ventiliaciją.

4. Antram sluoksniui naudokite apie 55 ml/m².

5. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 3 p.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo UV-Protection-Oil“ idealiai tinka visiems ver-
tikaliems eksterjero mediniams paviršiams: durims, 
langams ir langų žaliuzėms (stabilių matmenų), 
pastogėms, pertvaroms, tvoroms, pergolėms, sodo 
baldams ir (nestabilių matmenų).

PRIVALUMA

 > Su arba be plėvelės (410 be plėvelės; 420 su 
plėvele)

 > Galutinis sluoksns, kuris gerokai prailgina spalvotai 
apdorotos medenos atnaujinimo terminus

 > Naudojant vieną produktą išviangiama medienos 
pilkėjimo dėl UV spindulių poveikio iki 12 kartų 
ilgiau, nei neapdorotos medienos

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

Osmo spalvotos alyvos su UV apsauga yra 
idealiai tinkantis produktas visiems vertikaliems 
mediniams paviršiams lauke: durims, langams, 
langinėms(stabilioms konstrukcjoms), garažo 
vartams, pakalimams, balkonams, pavėsinėms, 
vasarnamiams. Taip pat tinkamas bambuko 
kolonoms

PRIVALUMAI

 > Su apsaugine plėvele
 > Galutinis sluoksns, kuris gerokai prailgina spal-

votai apdorotos medenos atnaujinimo terminus
 > Naudojant vieną produktą išviangiama me-

dienos pilkėjimo dėl UV spindulių poveikio iki 12 
kartų ilgiau, nei neapdorotos medienos
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EKSTERJERO SPALVOS IR APSAUGA 

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 2 sluoksniais

1. Užtepkite pirmą sluoksnį ant neapdorotos medienos naudodami 
apie 35 ml/m².

2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 15 min. nuo pirmo 
užtepimo.

3. Džiūvimo laikas – apie 4-6 val. (esant normalioms oro sąlygoms,  
23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir 
(arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą 
ventiliaciją.

4. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m². (Jei renovuojate 
medieną, tepkite ant nuvalyto paviršiaus.)

5. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 3 p. 

* 701 Skaidrūs matiniai, be apsaugos nuo ultravioletinių spindulių 

PRANAŠUMAI

 > Gruntas ir beicas medienai vienoje priemonėje 
 > Atstumia vandenį, atsparūs oro sąlygų poveikiui 

ir ultravioletiniams spinduliams 
 > Mikroporėtas orą praleidžiantis paviršius
 > Danga apsaugota nuo pelėsio, dumblių ir 

grybelio

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Beicas „Apsauginis aliejus-glazūra“ idealiai tinka 
bet kuriems lauke naudojamiems medienos gami-
niams: durims, langams ir langų žaliuzėms (stabilių 
matmenų), pastogėms, pertvaroms, balkonams, 
medinėms terasoms, vartams, pergolėms, sodo 
baldams ir vasarnamiams (nestabilių matmenų).

ĮRANKIAI

 

1SLUOKSNIU

26 m2 / 1 l

APSAUGINIS ALIEJUS-GLAZŪRA

Pageidaujant, galima įsigyti 25 l skardinėse

Patarimas: Taip pat prieinama pageidaujant 186 RAL 1950 NSC spalvų 
tonai.

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 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

 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

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 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

 

700  Pušis

701  Skaidrus matinis

702  Maumedis

703  Raudonmedis

706  Ąžuolas

707  Graikinis riešutas

708  Tikmedis

710  Italinė pušis

712  Juodmedis

727 Polisandras

728  Raudonasis kedras

729  Eglės žalia

731  Didžioji pocūgė

732  Šviesus ąžuolas

 

900  Balta

903  Bazalto pilka

905  Patina

906  Perlo pilka

907  Kvarco pilka

GRAŽŪS MATINIAI PAVIRŠIAI

Jei paviršius nesugeria produkto vienodai, jo spalva nebus tolygi. 
Norint išgauti gražų, tolygų matinį paviršių, rekomenduojame apdo-
roti paviršių 701 numerio "Apsauginis aliejus-glazūra“, kuris suteiks 
blizgioms dėmėms matiškumo, o paviršiui – tolygų atspalvį. 

PATARIMAS



 

1SLUOKSNIU

 

1SLUOKSNIU

Saugūs žmonėms, 
gyvūnams ir augalams 

(išdžiūvus)               Pagal DIN 71.3; atsparus prakaitui ir seilė
m

s.
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EKSTERJERO SPALVOS IR APSAUGA 

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 2 sluoksniais

1. Užtepkite pirmą sluoksnį ant neapdorotos medienos naudodami 
apie 35 ml/m².

2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 15 min. nuo pirmo 
užtepimo

3. Džiūvimo laikas – apie 4-6 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 
23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir 
(arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite 
gerą ventiliaciją.

4. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m². (Jei renovuojate 
medieną, tepkite ant nuvalyto paviršiaus.)

5. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 3 p.

PRANAŠUMAI

 > Su tikrais metalo pigmentais
 > Permatomi, glotnūs, skirti eksterjero medienai
 > Gruntas ir beicas medienai vienoje priemonėje 
 > Atstumia vandenį, atsparus oro sąlygų poveikiui ir 

ultravioletiniams spinduliams 
 > Mikroporėtas orą praleidžiantis paviršius
 > Danga apsaugota nuo pelėsio, dumblių ir grybelio

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Apsauginis aliejus-glazūra Effect“ reko-
menduojamas bet kuriems lauke naudojamiems 
medienos gaminiams: durims, langams ir langų 
žaliuzėms (stabilių matmenų), pastogėms, pertva-
roms, balkonams, medinėms terasoms, vartams, 
pergolėms, sodo baldams ir vasarnamiams 
(nestabilių matmenų).

ĮRANKIAI

Pastaba: Produkto dengiamumo parametrai priklauso nuo medienos rūšies ir būklės. Visa informacija pateikiama darant prielaidą, kad mediena yra lygi ir obliuota / pjaustyta. Kitokių paviršių atveju, pvz., 
dažytos ar struktūrinės medienos atveju, sąnaudos gali padidėti. Rezultatas priklauso nuo medienos rūšies ir savybių (pvz., paviršiaus). Dėl šių priežasčių rekomenduojame iš pradžių išbandyti produktą. 

26 m2 / 1 l

APSAUGINIS ALIEJUS- 
GLAZŪRA EFFECT

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina 

 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  Agato sidabrinė

1142  Grafito sidabrinė

1143  Onikso sidabrinė

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 1 sluoksniu

1. Užtepkite pirmą sluoksnį ant neapdorotos medienos, apie 35 ml/
m².

2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 15 min. nuo pirmo 
užtepimo.

3. Džiūvimo laikas – apie 12 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 
°C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) 
didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą 
ventiliaciją. 

PRANAŠUMAI

 > Dvigubas padengiamumas dėl didelio aliejaus 
kiekio – taip taupomas laikas ir pinigai 

 > Lygina medienos paviršių, netrūkinėja, nesilu-
pa, nesusidaro pūslelių

 > Paviršiai tampa patvarūs ir atsparūs oro sąlygų 
ir ultravioletinių spindulių poveikiui, atstumia 
vandenį, reguliuoja drėgmę

 > Neleidžia medienai brinkti

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Tik vienas sluoksnis-glazūra HSPLUS“ tinka 
bet kuriems lauke naudojamiems medienos gami-
niams: pastogėms, pertvaroms, balkonams, var-
tams, pergolėms, sodo baldams ir vasarnamiams. 
Ypač tinka norint atnaujinti senų mikroporėtų 
paviršių blizgesį.

ĮRANKIAI

26 m2 / 1 l

Pageidaujant, galima įsigyti 25 l skardinėse

TIK VIENAS SLUOKSNIS- 
GLAZŪRA HSPLUS

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 0,75 111  01  060 4

 2,50 111  01  065 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  240 4

 2,50 111  01  245 2

 0,75 111  01  330 4

 2,50 111  01  335 2

 0,75 111  01  030 4

 2,50 111  01  035 2

 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  150 4

 2,50 111  01  155 2

9211  Balta eglė

9212  Sidabrinė tuopa

9221  Pušis

9232  Raudonmedis

9234  Skandinaviška raudona

9235  Raudonasis kedras

9236  Maumedis

9241  Ąžuolas

9242  Eglės žalia

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 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

9261  Riešutmedis

9262  Tikas

9264 Polisandras

9271  Juodmedis
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EKSTERJERO SPALVOS IR APSAUGA 

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2 dienas 2 sluoksniais

1. Tepkite 1 sl. ant neapdorotos medienos, apie 35 ml.

2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 15 min. nuo pirmo 
užtepimo. 

3. Džiūvimo laikas – apie 10-12 val. (esant normalioms oro 
sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema 
temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo 
laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją. 

4. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m². (Jei renovuojate 
medieną, tepkite ant nuvalyto paviršiaus.) 

5. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 3 p.

PRANAŠUMAI

 > Medienos struktūra išlieka matoma
 > Visus atspalvius galima maišyti tarpu-

savyje
 > „Gerai dengiantys dažai" yra atsparūs 

oro sąlygų poveikiui bei nedidelio mas-
to pažeidimams 

 > Atsparūs seilėms, nelaidūs prakaitui, 
tinka vaikų žaislams

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Gerai dengiantys dažai“ itin rekomenduojami visai eksterjero 
medienai, kai reikalingas išskirtinis patvarumas: apdailai iš medienos, 
balkonams, langams ir žaliuzėms, vartams, pavėsinėms, medinėms 
plokštėms, sodo baldams ir vasarnamiams, pastogėms ir t. t. Idealiai tin-
ka atnaujinti anksčiau apdorotą, oro sąlygų paveiktą medienos paviršių 
ar senas mikroporines dangas.

ĮRANKIAI

 

1SLUOKSNIU

26 m2 / 1 l

GERAI DENGIANTYS DAŽAI

Pageidaujant, galima įsigyti 25 l skardinėse

Patarimas: Taip pat prieinama pageidaujant 186 RAL 1950 NSC spalvų 
tonai.

Saugūs žmonėms, 
gyvūnams ir augalams 

(išdžiūvus)               Pagal DIN 71.3; atsparus prakaitui ir seilė
m

s.

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 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

 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

 

2101  Balta

2203  Šviesi ochra

2204  Dramblio kaulas

2205  Saulėgrąžų geltona

2308  Šiaurės šalių raudona

2310  Kedras/raudonmadis

2311  Signalinė raudona

2404  Eglės žalia

2501  Granito mėlynumas

2506  Karališka mėlyna

2507  Balandžių mėlynumas

2606  Vidutiniškai ruda

2607  Tamsiai ruda

2703 Anglies juoda

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 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

 

2704  Prieblandos pilkumas

2708  Žvirgždo pilkumas

2716  Antracito pilka

2735  Šviesiai pilka

2742  Asfalto pilka



 

1SLUOKSNIU

Saugūs žmonėms, 
gyvūnams ir augalams 

(išdžiūvus)               Pagal DIN 71.3; atsparus prakaitui ir seilė
m

s.

DAR DAUGIAU SPALVŲ

JŪSŲ KLIENTAI PAGEIDAUJA SPALVOS, KURIOS NĖRA TARP 
SIŪLOMŲ PRODUKTŲ?

Mes galime pasiūlyt beveik visas RAL ir NCS spalvynų spalvas pro-
duktams - Gerai dengiantys dažai ir Apsauginis aliejus - glazūra. 
Spalvos maišomos pagal užsakymą.

Jei norite sužinoti daugiau, paskambinkite mums.

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 0,75 112  00  002 4

 2,50 112  00  003 2

 

2104  Balta
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EKSTERJERO SPALVOS IR APSAUGA 

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną 2 sluoksniais

1. Užtepkite pirmą sluoksnį ant neapdorotos medienos naudodami 
apie 45 ml/m².

2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 15 min. nuo pirmo 
užtepimo. 

3. Džiūvimo laikas – apie 10-12 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 
23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir 
(arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite 
gerą ventiliaciją. 

4. Antram sluoksniui naudokite apie 45 ml/m². 

5. Džiūvimo laikas – apie 12 val.; žr. 3 p.

PRANAŠUMAI

 > Rekomenduojami durims ir langams 
 > Gerai atstumia vandenį, atsparus oro sąlygų ir 

ultravioletinių spindulių poveikiui
 > Lengvai paskleidžiami, pasižymi geru dengia-

mumu

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Nepermatomas blizgus beicas medienai“ itin 
rekomenduojamas bet kuriai interjero ir eksterjero 
medienai. Idealiai tinka stabilių matmenų konstrukci-
jos elementams, pvz., langams, žaliuzėms ir durims, 
bei nestabilių matmenų elementams, pvz., luboms, 
vartams, pertvaroms, pavėsinėms, pergoloms, sodo 
paviljonams, šiltnamiams ir sodo baldams.

ĮRANKIAI

PATARIMAS

Pastaba: Produkto dengiamumo parametrai priklauso nuo medienos rūšies ir būklės. Visa informacija pateikiama darant prielaidą, kad mediena yra lygi ir obliuota / pjaustyta. Kitokių paviršių atveju, pvz., 
dažytos ar struktūrinės medienos atveju, sąnaudos gali padidėti. Rezultatas priklauso nuo medienos rūšies ir savybių (pvz., paviršiaus). Dėl šių priežasčių rekomenduojame iš pradžių išbandyti produktą. 

20 m2 / 1 l

NEPERMATOMAS BLIZGUS  
BEICAS MEDIENAI

AKTYVIOS BIOCIDINĖS SUDĖTINĖS MEDŽIAGOS

Pageidaujant, galime pasiūlyti „Osmo Gerai dengiančių dažų“ su 
aktyviomis biocidinėmis medžiagomis, sudarančiomis apsauginę 
plėvelę nuo dumblių ir grybelių.



 

1SLUOKSNIU

APSAUGA 
Produkto sudėtyje yra aktyvių 

sudedamųjų dalių, kurios 
saugo medieną nuo dumblių, 

grybelio bei pūvimo

40

EKSTERJERO SPALVOS IR APSAUGA 

RANKINIS APDIRBIMAS

Paruoštas paviršius per 1 dieną, 1 sluoksnis (reikalingas apsauginis 
sluoksnis)

1. Užneškite ant neapdorotos medienos apytiksliai 160 – 200 ml/m². 
Jei įmanoma iš visų pusių.

2. Džiuvimas apytiksliai 12 valandų (normaliomis sąlygomis, , 23 °C/50 
% oro drėgmės). Žemesnė temperatūra ar didesnė oro drėgmė 
prailgina džiuvimą. Užtikrinkite gerą vėdinimą.

3. Apsauginį sluoksnį uždėkite per 3 mėn. Apsaugoti galite su šiais 
produktais: Gerai dengiantys dažai, Apsauginis aliejus - glazūra, Tik 
vienas sluoksnis HS Plius, UV apsauginia aliejus.

Biocidus naudokite atsargiai. Visada perskaitykite informaciją prieš 
dirbant.

PRANAŠUMAI

 > Gerai atstumia vandenį, saugo medieną nuo 
išbrinkimo ir susitraukimo

 > Saugo nuo kenkiančių gyvūnų ir augalų, 
trūnijimo, mėlynų dėmių ir vabzdžių

 > Puikiai tinka kaip aliejinių produktų gruntas

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Medienos impregnantas WR“ veikia kaip 
apsauginė priemonė nuo vabzdžių, puvinio ir mėlynų 
dėmių, kaip numatyta DIN 88 3-ios dalies reikala-
vimuose, ir naudojamas stabilių matmenų, riboto 
stabilumo ar nestabilių matmenų struktūrinės apkro-
vos neveikiamai eksterjero medienai, neturinčiai tie-
sioginio kontakto su žeme (pvz., langams, žaliuzėms, 
durims, pergoloms, grotelėms, sodo baldams ir t. t.).

ĮRANKIAI

5– 6 m2 / 1 l

 

1SLUOKSNIU

NAUDOJIMO BŪDAS

1. Nušluokite purvą.

2. Atskieskite koncentratą 1:20 iki 1 :10 vandeniu. Užtepkite ant 
purvinų vietų, atlaisvinkite purvą grandikliu ir galiausiai nuskalaukite 
švariu vandeniu. Būtina iš pradžių išbandyti produktą! Nenaudokite 
neskiesto produkto! Visada naudokite visam paviršiaus plotui!

3. Produktą užtepkite per 10 min., tada gerai nuskalaukite vandeniu.

4. Dengiamumas: koncentratas, priklausomai nuo užterštumo lygio, 
skiedžiamas vandeniu: 1 l = 10 - 50 m². 

PRANAŠUMAI

 > Labai veiksmingas koncen-
tratas

 > Didelė valymo galia
 > Geras dengiamumas
 > Lengva naudoti 

REKOMENDUOJAMA 
PASKIRTIS

Valiklis „Osmo Polimerinis kom-
pozicinis valiklis“ buvo specialiai 
sukurtas polimerinių kompozitų 
valymui, pvz., WPC ir BPC, 
bei kitų vandenį atstumiančių 
paviršių valymui eksterjere, 
pvz., sodo baldams ar tvorų 
sistemoms iš plastiko.

10– 50 m2 / 1 l

 

1SLUOKSNIU

NAUDOJIMO BŪDAS

1. Kieta šluota ar šepečiu pašalinkite purvą nuo medienos paviršiaus.

2. Įpilkite „Osmo Decking Cleaner“ valiklio į vandenį. (Dozė priklauso 
nuo medienos nešvarumo 1:25 ne daugiau 1:1.)

3. Grandikliu valykite medieną išilgai pluošto. (Jeigu terasą apdo-
rojate mašina, rekomenduojame naudoti valymo mašiną „Osmo 
Decking and Flooring Cleaning Machine“.)

4. Dengiamumas priklauso nuo medienos nešvarumo lygio 1 l = 30 - 
100 m²

5. Išvalę, gerai nuskalaukite vandeniu.

PRANAŠUMAI

 > Labai veiksmingas koncen-
tratas

 > Didelė valymo galia
 > Geras dengiamumas
 > Lengva naudoti

REKOMENDUOJAMA 
PASKIRTIS

„Osmo Terasų valiklis“ tinka 
valyti visas medines terasas, taip 
pat pertvaras, vartus ir medinius 
sodo baldus.

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 0,75 138  00  001 4

 2,50 138  00  002 2

 25,00 138  00  003 1

 

4001  Skaidrus

MEDIENOS IMPREGNANTAS WR

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

   1,00 139  00  150 6

 5,00 139  00  151 1

 

8025  Skaidrus

TERASŲ VALIKLIS

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

   1,00 139  00  078 6

 5,00 139  00  079 1

 

8021  Skaidrus

POLIMERINIS KOMPOZICINIS  
VALIKLIS

30– 100 m2 / 1 l



 

1SLUOKSNIU

 

1SLUOKSNIU

REKOMENDUOJAMAS 
NAUDOJIMAS

Osmo purškiamas valiklis yra 
ypač tinkamas valyti alyvuo-
tus medinius paviršius ir lauko 
baldus. Rekomenduojama 
naudoti su Osmo terasų valikliu ir 
Tikmedžio aliejumi.
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EKSTERJERO SPALVOS IR APSAUGA 

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną

1. Nušluokite purvą.

2. Sudrėkinkite paviršių vandeniu. 

3. Užtepkite apie 100 ml/m² ant papilkėjusios medienos.

4. Po reakcijos laiko, mažiausiai 20 min., šveiskite kietu šepečiu ir 
dideliu kiekiu vandens. Paviršius gali būti padengtas maždaug po 
48 val. (įprastomis klimato sąlygomis, 23°C / 50% sant. drėgmė). 
Žemesnė temperatūra ir / arba didesnė drėgmė gali pailginti 
džiūvimo laiką.

5. Vėliau apsaugokite paviršių „Osmo“ medienos priemonėmis 
eksterjerui.

REKOMENDUOJAMA 
PASKIRTIS

„Osmo Atnaujinantis gelis medie-
nai POWER GELl“ itin rekomen-
duojami medinėms terasoms, 
apdailai iš medienos, pavėsinėms 
ir pan.

NAUDOJIMO BŪDAS

1. Nušluokite purvą.

2. Priklausomai nuo samanų kiekio, tolygiai užtepkite gryną ar 
atskiestą vandeniu (didžiausia vandens proporcija 10) produktą 
teptuku, šepečiu, užpilkite laistytuvu ar užpurkškite purškikliu ant 
sauso paviršiaus. Nenuskalaukite vandeniu.

3. Naudojimo trukmė: samanos savaime pranyks po 24 valandų. (Tuo 
atveju, jei samanų liks, pakartokite procesą.)

4. Dengiamumas: priklausomai nuo užžėlimo laipsnio, 1 l = 30 - 100 
m².

5. Prieš pakartotinai padengdami medieną, nuplaukite vandeniu ir 
leiskite išdžiūti.

6. Saugiai naudokite biocidus! Prieš naudodami, visada perskaitykite 
produktų etiketes ir informaciją!

REKOMENDUOJAMA 
PASKIRTIS

„Osmo Valiklis sodams“ idealiai 
tinka norint lengvai pašalinti sa-
manas nuo medinių ar plastikinių 
sodo baldų, apdailos iš akmens 
(taip pat antkapių), plastiko 
(patikrinkite spalvos patvarumą) 
betono, perlitbetonio, eternito 
ir t. t.

Pastaba: Produkto dengiamumo parametrai priklauso nuo medienos rūšies ir būklės. Visa informacija pateikiama darant prielaidą, kad mediena yra lygi ir obliuota / pjaustyta. Kitokių paviršių atveju, pvz., 
dažytos ar struktūrinės medienos atveju, sąnaudos gali padidėti. Rezultatas priklauso nuo medienos rūšies ir savybių (pvz., paviršiaus). Dėl šių priežasčių rekomenduojame iš pradžių išbandyti produktą. 

10– 20 m2 / 1 l

30– 100 m2 / 1 l

PRANAŠUMAI

 > Atkuria natūralią oro sąlygų 
nepaveiktos medienos 
išvaizdą; vėl pasimato švieži, 
šilti atspalviai.

 > Produktas yra bekvapis ir 
bioskaidus.

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

   0,50 139  00  115 6

 2,50 129  00  075 1

 

6609  Skaidrus

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

   1,00 133  00  021 6

 5,00 133  00  027 1

 

6606  Skaidrus

ATNAUJINANTIS GELIS  
MEDIENAI POWER GEL

VALIKLIS SODAMS

PURŠKIAMAS VALIKLIS
NAUDOJIMO BŪDAI

1. Pašalinkite purvą nuo medienos paviršiaus.

2. Purkšti ant paviršiaus.

3. Vėliau nuvalykite paviršių su pūkelių nepaliekančiu skudurėliu ir 
nusausinkite medvilniniu.

PRIVALUMAI

 > Efektyvus valymas
 > Valo nepažeidžiant paviršiaus
 > Išsaugo ir atnaujina paviršių
 > Lengva naudoti
 > Tinkamas naudoti buityje ir 

visuomeninėse patalpose
 > Tinka visų rūšių medienai

PRANAŠUMAI

 > Kruopščiai, greitai ir švelniai 
nuvalo samanas ir kitus 
gamtinius teršalus

 > Silpno kvapo, saugo nuo 
naujų samanų atsiradimo

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

   0,50 129  00  091 6

 

8027  Skaidrus



ĮRANKIAI IR PAPILDOMI PRODUKTAI 
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Išbandykite įrankius, 
sukurtus būtent 
mūsų produk-
tams. Darbus at-
liksite lengviau bei 
greičiau.
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ĮRANKIAI IR PAPILDOMI PRODUKTAI 

GRINDŲ VALYMO 
IR POLIRAVI-
MO APARATAS 
FLOORXCENTER
(Puslapis 47)

TERASŲ IR GRINDŲ 
VALYMO MAŠINA
(Puslapis47)

SPRAY-MOP
(Puslapis 47)

LENGVAM  
VALYMUI 
EASY CLEAN
(Puslapis 50)

RINKINYS SAKŲ 
ŠALINIMUI
(Puslapis 46)

ĮRANKIAI / PRIEDAI

EASY PADS 
(Puslapis 50)

RINKINYS GRINDŲ 
VALYMUI 
(Puslapis 49)



PREKĖS PAIEŠKA
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SISTEMOS TELES-
KOPINIS KOTAS 
(Puslapis 48)

GRINDŲ ŠEPETYS 
SU RENKENA
(Puslapis 48)

VOLELIŲ RINKI-
NYS GRINDIMS
(Puslapis 48)

PLOKŠČIAS  
TEPTUKAS
(Puslapis 50)

VOLELIŲ IR 
TEPTUKŲ RINKINYS
(Puslapis 49)

PROFESIONA-
LUS GRANDIKLIS 
(Puslapis 50)

MEDIENOS 
UŽPILDAS
(Puslapis 46)

MEDIENOS 
GLAISTAS
(Puslapis 46)

TEPTUKŲ  
VALIKLIS IR  
SKIEDIKLIS 
(Puslapis 50)

ĮRANKIAI / PRIEDAI

GRANDIKLIS 
SU DVIGUBAIS 
AŠMENIMIS 
(Puslapis 50)

MAIŠYMO LAZDELĖ 
(Puslapis 50)

RINKINYS TERASŲ 
VALYMUI 
(Puslapis 49)

TERASŲ  
TEPTUKAS SU  
RANKENA 
(Puslapis 49)

PADŲ LAIKIKLIS SU  
JUNGTIMIS 
(Puslapis 48)

RANKINIS PADŲ 
LAIKIKLIS 
(Puslapis 50)

TERASŲ ŠEPETYS SU 
RANKENA 
(Puslapis 49)



PRANAŠUMAI

 > Gerai užpildo
 > Greitai džiūva
 > Geros šlifavimo savybės 
 > Silpno kvapo

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Tinka užpildyti medinių grindų ir parketo nedidelius įtrūkimus (<2 mm) 
ir smulkius pažeidimus (pvz., varžtų skyles). Gali būti naudojami visų 
rūšių medienai. Netinka elastinėms konstrukcijoms, pvz., lentų ar 
spyruokliuojančioms grindimas, taip pat kamštinėms grindims.

NAUDOJIMO BŪDAS

1. Prieš tepdami, gerai išmaišykite kibire, kad išmaišytumėte ant 
dugno nusėdusį glaistą.

2. Sumaišykite su šlifavimo dulkėmis, geriausia, tos pačios rūšies 
medienos, kurių smilčių dydis 80-120, su tiršta pasta (sumaišius su 
dulkėmis, svoris padidėja 15 %).

3. Tepkite ant grindų įstrižai nerūdijančio plieno dvigubu grandikliu 
ir tuo pat metu įspauskite glaistą į medienos jungtis. Jei reikia, 
pakartokite procesą.

4. Po 30-60 min. išdžiūvusią pastą galima stambiai šlifuoti (P80), po 
to – smulkiai (P100-120), kad ant parketo paviršiaus neliktų glais-
to. Dažniausiai smulkiam šlifavimui pakanka P100-120.

5. Vėliau galima naudoti įvairias „Osmo“ aliejaus ir-vaško sistemas.

Pastaba: Kadangi medienos glaisto mišinys ir apdorojimas labai pri-
klauso nuo medienos rūšies ir šlifavimo dulkių, mes rekomenduojame 
išbandyti produktą! Nepildykite spyruoklių ar lentelių jungčių!

MEDIENOS GLAISTAS

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

   5,00 151  00  024 1

 

7350  Skaidrus
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ĮRANKIAI IR PAPILDOMI PRODUKTAI 

NAUDOJIMO BŪDAS

1. Pašalinkite gausiai ištekėjusius sakus grandikliu, nepažeisdami 
apdailos

2. Sudrėkinkite pridėtą medvilninę šluostę priemone sakų šalinimui 
„Osmo Rinkinys sakų šalinimui“ ir nuvalykite sakų plėvelę. 
Užtikrinkite gerą ventiliaciją. 

3. Patrinkite matines vietas medvilnine šluoste, sudrėkinta „Osmo 
Touch-Up Matt/Satin“ ir leiskite produktui džiūti apie 10-12 val. 
Užtikrinkite gerą ventiliaciją.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo“ rinkinys sakų šalinimui pašalina 
išsiskyrusius sakus net nuo dažytų paviršių.

PRANAŠUMAI

 > Greita naudoti
 > Užtikrina kruopštų nuosėdų pašalinimą nuo 

paviršiaus 
 > Nereikia vandens

ĮRANKIAI

RINKINĮ SUDARO

 > Sakų šalinimo priemonė
 > 3 „Touch-Up Matt/Satin“
 > 3 Medvilninės šluostės
 > Grandiklis
 > Instrukcijos

RINKINYS SAKŲ ŠALINIMUI

Produktas
Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

Rinkinys sakų šalinimui 129  00  035 1

MEDIENOS UŽPILDAS

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 

gramas
Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

 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

PRANAŠUMAI

 > Kai išdžius, galima padengti „Osmo“ aliejais su vašku medienai.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo“ užpildai medienai tinka užpildyti mažus įbrėžimus, skylutes ir 
medienos jungtis.

MEDIENOS UŽPILDAS RINKINYS

Produktas

Taros 
dydis 

gramas
Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

Medienos glaisto rinkinys  30 x 100 130  00  020 1

 

7300  Balta

7301  Beržo

7302  Pušies

7303  Raudonmedžio

7304  Ąžuolo
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PRANAŠUMAI

 > Greitas ir efektyvus darbas 
 > Lengva naudoti
 > Skirtingi diskai skirtingai paskirčiai

PRANAŠUMAI

 > Tinka medienos valymui viduje ir lauke 
 > Intensyviai valo terasas ir atnaujina papilkėjusią medieną
 > Giliau išvalo grindis patalpose
 > Itin veiksminga dėl besisukančių šepečių
 > Atlaisvina ir pašalina purvą vienu metu
 > Naudotas vanduo surenkamas į bakelį
 > Mašiną galima išsinuomoti iš įgalioto atstovo

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo FloorXcenter“ tinka valyti, prižiūrėti ir atnaujinti aliejumi apdo-
rotas medines grindis, taip pat nudažyti grindis. Galima naudoti tik 
viduje.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo“ terasų ir grindų valymo mašina naudojama atlaisvinti ir 
pašalinti purvą viduje ir lauke vienu ypu. Idealiai tinka intensyviam 
papilkėjusios terasų medienos valymui ir atnaujinimui bei patalpų 
grindų giliam valymui.

NAUDOJIMAS

 > Baltas diskas – skirtas buitinių nešvarumų ir dėmių šalinimui (norint 
idealiai padengti grindis spalvą suteikiančiomis priemonėmis ar 
pakartotinai apdoroti aliejumi „Polyx®-Oil“).

 > Raudonas diskas – skirtas šalinti itin įsisenėjusias dėmes, taip pat 
idealiai tinka švelniam šlifavimui tarp sluoksnių.

 > Žalias diskas – skirtas intensyviam valymui ir 2 komponentų 
produktų įtrynimui.

 > Mikropluošto diskas – pašalina nešvarumus.
 > Šepečių žiedas struktūrizuotus paviršių valymui.

Produktas
Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

Terasų ir grindų valymo 
mašina 140  00  250 1

Keičiami šepečiai - Universa-
lus - naudojami patalpose 140  00  252 1

Universalus kampų šepetys - 
naudojamas patalpose 140  00  254 1

Abrazyvinis šepetys - naudo-
jamas lauke 140  00  256 1

Produktas
Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

Grindų valymo ir poliravimo 
aparatas FloorXcenter 140  00  240 1

FloorXcenter baltas padas 140  00  241 5

FloorXcenter raudonas padas 140  00  242 5

FloorXcenter Žalias padas 140  00  259 5

FloorXcenter Mikropluoštinis 
padas 140  00  243 5

FloorXcenter šepečių rinkinys 140  00  244 1

TERASŲ IR GRINDŲ VALYMO  
MAŠINA

GRINDŲ VALYMO IR  
POLIRAVIMO APARATAS  
FLOORXCENTER

PRANAŠUMAI

 > Greita ir lengva naudoti 
 > Šluotos nereikia šlapinti vandenyje
 > Galima įsigyti kasetes įvairių rūšių grindims 
 > Šluotos šluostę „Active Fibre Mop“ galima plauti skalbyklėje

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Rinkinys „Osmo Spray-Mop“ yra tinkamas greitai šlapiu būdu valyti 
lygią medieną, plytelių ir natūralaus akmens grindis.

SPRAY-MOP ŠLUOTA

Produktas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina 

Spray-Mop Šluota   129  00  080 1

Clean-Fix kasetės  0,75 129  00  081 6

Pildymo bakelis Spray-Fix, 5l  5,00 129  00  082 1

Pluoštinė šluostė Active Fibre 
Cloth   129  00  083 1

RINKINĮ SUDARO

 > Šluota „Spray-Mop“
 > Kasetė „Spray-Fix“ 0,75 l 
 > Šluotos šluostė „Active Fibre Mop“



TINKAMIAUSIAS ĮRANKIS KIEKVIENAM  
PADENGIMUI
Osmo įrankiai sukurti sistemiškai, todėl galima Osmo teleskopinę lazdą naudoti kartu su įvairiais priedais.Teleskopinė 
lazda gali būti sujungiama su grindų šepečiu, pado laikikliu ar su bet kuriuo įrankiu iš grindų priežiūros rinkinio. Osmo 
įrankiai yra geriausias pagalbininkas kuriant ir prižiūrint aukštos kokybės paviršius. Jie nustato naujus aukštos kokybės 
standartus, inovatyvias naujienas ir dėka Quic Connect technologijos, jie yra greiti naudoti.

SYSTEM 
TELESKOPINĖ RANKENA

Produktas
Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

System Teleskopinė rankena 140  00  312 1

GRINDŲ ŠEPETYS SU RANKENA

Produktas
Plotis 
mm

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

Grindų šepetys su rankena 220 140  00  305 6

400 140  00  310 1

PADŲ LAIKIKLIS SU  
JUNGTIMIS

Produktas
Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

Padų laikiklis su jungtimis 140  00  238 6

Stačiakampio formos baltas 
padas 140  00  265 10

Stačiakampio formos raudo-
nas padas 140  00  266 10

Stačiakampio formos žalias 
padas 140  00  267 10
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ĮRANKIAI IR PAPILDOMI PRODUKTAI 

VOLELIŲ RINKINYS GRINDIMS

Produktas
Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

Volelių grindims rinkinys 140  00  230 2

Keičiami voleliai 140  00  173 4

Įdėklai volelių grindims 
rinkiniui 140  00  232 1
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RINKINYS GRINDŲ VALYMUI

Produktas
Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

Rinkinys grindų valymui 140  00  262 4

Šluota Dust-Mop 140  00  050 1

Šluostė Micro-Mop Plus 140  00  055 1

Pluoštinė šluostė Active Fibre 
Cloth 140  00  060 1

RINKINĮ SUDARO

 > Šluostės galva su papildomomis jungtimis
 > Dust-Mop – lengvam dulkių valymui
 > Micro-Mop Plush – valymui su Osmo Wish-Fix
 > Active Fibre Cloth – grindų restauravimui su Osmo Intensive Cleaner

VOLELIŲ IR ŠEPEČIŲ  
RINKINYS

Produktas
Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

Volelių ir teptukų rinkinys 140  00  171 4

Įdėklai volelių ir teptukų 
rinkiniui 140  00  172 1

Keičiamas volelis 140  00  182 6

TERASŲ TEPTUKAS SU  
RANKENA

Produktas
Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

Terasų teptukas su rankena 140  00  237 6

RINKINYS TERASŲ  
VALYMUI

Produktas
Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

Rinkinys terasų valymui 140  00  233 4

Įdėklai Terasų šepečių 
rinkiniui 140  00  235 1

TERASŲ ŠEPETYS SU RANKENA

Produktas
Plotis 
mm

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

Grindų šepetys su rankena 150 140  00  300 6

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

Osmo rinkinys grindų valymui skirtas valyti ir prižiūrėti medines, sintetines 
grindis, kaip pat plytelių ar natūralaus akmens dangas

PRIVALUMAI

 > Puikiai suderinti produktai viename rinkinyje
 > Kartu sudaro tobulą komandą priežiūrai ir atnaujinimui
 > Šluostės galva su papildomomis jungtimis
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ĮRANKIAI IR PAPILDOMI PRODUKTAI 

PROFESIONALUS GRANDIKLIS

Produktas
Plotis 
mm

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

Profesionalus grandiklis 500 140  00  100 1

NATURALIŲ ŠERIŲ ŠEPEČIAI

GRANDIKLIS SU DVIGUBAIS  
AŠMENIMIS

Produktas
Plotis 
mm

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

Grandiklis su dvigubais 
ašmenimis

270 140  00  187 1

PRANAŠUMAI

 > Nereikia vandens ar muilo 

REKOMENDUOJAMA 
PASKIRTIS

„Osmo Lengvam valymui Easy 
Clean“ idealiai tinka greitam 
rankiniam valymui ir priežiūrai. 
Lengvai pašalina aliejų, vašką, 
taip pat bitumą, dervą, rašalą, 
klijus ir t. t.

LANGVAM VALYMUI EASY  
CLEAN (15 ŠLUOSČIŲ)

Produktas
Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

Langvam valymui Easy Clean 
(15 šluosčių) 140  00  165 15

EASY PADS

Produktas
Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

Easy Pads 140  00  160 5

REKOMENDUOJAMAS 
NAUDOJIMAS

Osmo Easy Pads yra specia-
lizuotas audinys, skirtas valyti 
alyvuotus/vaškuotus ir lakuotus 
paviršius. Taip pat tinkamas 
dengti Osmo produktus

PRIVALUMAI

 > Paprastas ir patogus nau-
dojimas

 > Puikiai tinka prižiūrėti ir 
poliruoti

 > Nesivelia

ŠEPEČIŲ VALIKLIS IR SKIEDIKLIS MAIŠYMO LAZDELĖ

Produktas
Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

Maišymo lazdelė 140  00  006 10

RANKINIS PADŲ LAIKIKLIS

Produktas
Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

Rankinis padų laikiklis 140  00  260 6

Stačiakampio formos baltas 
padas 95x155mm 140  00  268 10

Stačiakampio formos raudo-
nas padas 95x155mm 140  00  269 10

Stačiakampio formos žalias 
padas 95x155mm 140  00  270 10

Alyvos užnešimo aplikatorius 140  00  271 15

Produktas
Plotis 
mm

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

Naturalių šerių šepečiai 25 140  00  175 12

50 140  00  176 12

60 140  00  177 12

100 140  00  178 12

Spalvos  
kodas

Taros 
dydis 
litras

Artikulo
numeris

Vnt./ 
Pak. Kaina

   1,00 139  00  001 6  7,95

 25,00 139  00  006 1  172,75

 

8000  Skaidrus
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

AR GALIMA PAKEISTI MEDINIŲ GRINDŲ SPALVĄ?

Taip, galima su spalvotu Osmo Hardwax-Aliejumi ir De-
koratyviniu medienos vašku. Plonu sluoksniu uždenkite 
medines grindis su šepečiu, voliuku ar teptuku. Sluoks-
nis turi būti plonas. Leiskite grindims per naktį išdžiūti, 
užtikrinkite, kad yra gera ventiliacija ir tada užtepkite vieną 
ploną sluoksnį Hardwax-Aliejaus.

KAIP PARUOŠTI MEDINIŲ GRINDŲ PAVIRŠIŲ?

Paviršius turi būti šlifuotas palei medienos rieves ir galuti-
nis šlifavimas turi būti ne smulkesnis nei P120-150. Neturi 
likti jokių įbrėžimų ir paviršius turi būti vienodas.

KĄ DARYTI, JEI DALIS GRINDŲ YRA PAŽEISTA?

Kitaip nei dauguma tradicinių lakų, pažeisti grindų plotai 
gali būt nušlifuojami ir perdengiami tuo pačiu Osmo pro-
duktu, nepaliekant matomų spalvos perėjimų.

AR REIKIA ŠLIFUOTI TARP SLUOKSNIŲ?

Visada reikia įvertinti paviršių prieš dengiant antrą 
sluoksnį, tačiau šlifavimas tarp sluoksnių nėra būtinybė.

Į KĄ REIKIA ATKREIPTI DĖMESĮ APDOROJANT 
KIETMEDŽIO GRINDIS?

Dėl didelio kai kurių kietmedžiu, tokių kaip Jatoba ar Mer-
bau, tankio, jie įgeria labai nedidelį produkto kiekį. Reko-
menduojama tokias medienas apdoroti su Aliejumi Egzotinei 
medienai Finish Clear Extra Thin arba aliejumi Hardwax 2K 
Pure, kurie labai gerai ir giliai įsigeria į medienos poras.

KAS NUTINKA KAI PER DIDELIS KIEKIS PRODUKTO 
UŽNEŠAMAS ANT PAVIRŠIAUS?

Jei per daug užtepta Osmo Hardwax-Aliejaus, džiuvimo 
laikas gali labai pailgėti. Jei taip nutiko, suteikite patalpai 
papildomą ventiliaciją atidarant langus ir duris, kad produk-
tas džiūtų dėl natūralių oksidacijos procesų. Jei pavršius 
pasižeis – atlikite pataisymus kaip nurodyta aukščiau.

KAS NUTINKA KAI PRODUKTO KIEKIS UŽTEPAMAS PER 
MAŽAS?

Jei užtepėte per mažą produkto kekį, gali atsirasti van-
dens dėmės, mediena gali išdžiūti ar papilkėti. Tokiu atveju 
siūloma užtept papildomą sluoksnį Osmo Hardwax-Aliejaus.

AR GALIMA TARPUSAVYJE MAIŠYTI OSMO SPALVOTUS 
PRODUKTUS?

Taip, galima. Spalvoti produktai gali būti maišomi tarp savęs 
bet kokiu santykiu, sukuriant papildomus spalvų tonus.

KAIP ILGAI DŽIŪSTA PAVIRŠIUS?

Dauguma Osmo produktų džiūsta 8-10 valandų. Paviršius 
džiūsta dėl oksidacijos ir įgeriamumo. Užtikrinkite gerą 
ventiliaciją, kas leis paviršiui džiūti tolygiau.

KADA GALIMA VĖL EKSPLOTUOTI GRINDIS?

Vaikščioti galima jau kitą dieną po to, kai užteptas galutinis 
sluoksnis. Tačiau reikia įsitikinti, kad paviršius yra pilnai 
išdžiuvęs. Paviršius pilnai susiformuoja per 14 dienų. Re-
komenduojama baldus ir kitus daiktus ant paviršiaus dėti 
po 2-3 savaičių.

AR REIKIA POLIRUOTI GRINDIS PO APDOROJIMO 
OSMO HARDWAX-ALIEJUM?

Ne, šiame etape jokie papildomi darbai nėra būtini. 
Tačiau, paviršius gali būti užpoliruojamas su poliravimo 
aparatu (naudojant baltą padą), kai pilnai išdžiūsta. Jei 
reikalinga didesnio blizgumo paviršius, galima po vienos 
dienos papildomai apdoroti Osmo Skystu vaškiniu valikliu 
ir tada poliruoti.

KAIP PRIŽIŪRĖTI GRINDIS?

Priklauso nuo to, kiek eksplotuojate grindys. Kas-
dieniam švelniam valymui rekomenduojama Osmo 
Wisch-Fix (8016). Osmo priežiūros rinkinys grindims 
yra nepakeičiamas įrankis grindų priežiūrai. Jei grindys 
pradeda blykšti ar atrodo pavargusios, rekomenduojama 
atnaujinti jas naudojant skystą vaškinį valiklį. Juo galima 
atnaujinti nedidelius plotus, pvz. prie durų ar intensyviai 
naudojamose vietose, kuriose nereikia atnaujinti viso 
paviršiaus, nes prduktas nepalieka matomų perėjimų. Jei 
nusidėvėjimas ryškesnis – rekomenduojama pardengti 
grindis su Osmo Hardwax-Aliejumi.

KODĖL REZULTATAS ANT PAKUOTĖS ATRODO KITAIP?

Priklausomai nuo to, ant kokios medienos buvo naudoja-
ma, rezultatas gali atspalviu skirtis. Rezultatas neprivalo 
būti identiškas, nurodytam ant pakuotės lipduko. Visada 
rekomenduojame pradžioje atlikti bandymą ant medi-
enos, kurią naudosite, kad įsitikinti, ar rezultatas atitinka 
lūkesčius.

KOKIOS PAVIRŠIAUS SAVYBĖS GERIAUSIOS DENGIANT 
BAIGIAMĄJĮ PRODUKTĄ ANT MEDIENOS?

Paviršius turi būti švarus, sausas (ne daugaiu nei 20% 
drėgnumas) ir nesušalęs.

KAIP KVEPIA MEDIENA, APDOROTA OSMO PRODUK-
TAIS?

Po išdžiuvimo medinės grindys šiek tiek kvepės mediena ir 
natūraliais aliejais bei vaškais. Kaip skiediklis, naudojamas 
dearomatizuotas vaitspiritas, kuris yra mažiau kenksmin-
gas nei vadinamieji „EKO“ skiedikliai, tokie kaip citrinos 
aliejus. Skiediklis pilnai išgaruoja, kol produktas džiūsta ir 
bręsta.

AR OSMO PRODUKTAI TURI KENKSMINGŲ MEDŽIAGŲ?

Osmo produktai gaminai tik iš išgrynintų natūralių aliejų ir 
vaškų. Kol džiūsta, beveik visi paviršiai yra nekenksmingi 
ir saugūs žmonėms, gyvūnams ir augalams (tinkami vaikų 
žaislams pagal EN 71.3 bei atsparūs seilėms ir prakaitui 
pagal DIN 53160 standartus)

PASTABA DĖL NAUDOJIMO ALIEJUS MEDIENOS 
PAVIRŠIAMS

Skudurai ir medžiagos prisisunkę skystų produktų turi būti 
nedelsiant išplaunami arba sudedami į sandarią metalinę 
talpą (turi tendenciją savaime užsiliepsnoti).
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PO Box 110161  
D-48203 Warendorf 
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Jūsų vietinis „Osmo“ prekiautojas: 

MŪSŲ KATALOGAI

>  GRINDIMS 
Lentų grindims  
Kūrybingam dizainui 
Parketui

>  SODUI 
Terasoms  
Pertvaroms 
Vasarnamiams

>  MEDIENOS APKALAI 
Medienos apkalos  
sistemoms 
Apkalos profiliams 
Apkalos plokštėms

LIETUVOJE: 

UAB Osmo Lietuva
Savanorių pr. 178a, Vilnius,  
Lithuania

Telephone +370 620 68 555
+370 611 47999

www.osmo.lt
info@osmo.lt

>  ALIEJAI SU VAŠKU „COLOR“ 
Natūralios medienos 
spalvos interjere ir eksterjere 
Medienos apsauga ir priežiūra

>  INTERJERO MEDIENAI 
Lentų luboms ir grindims

>  APKALAI 
Daugiafunkcinei apkalai  
Dekoratyvinei apkalai 
Plokštėms

>  KRAŠTAIS SUKLIJUOTOMS 
PLOKŠTĖMS 
Darbiniams paviršiams 
Laiptams 
Baldų durelėms


