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 > Koksnes apdares materiāli uz eļļas bāzes, izmantojami bez 
grunts

 > Pietiek ar materiāla uzklāšanu plānā kārtā, kas paaugstina 
produktivitāti

 > Izcils pārklājums, pateicoties augstajam sausnas saturam
 > Nepaliek otas vēzienu nospiedumi, pateicoties garākam 

apstrādes laikam
 > Iespējama vienlaidu apstrāde uz lielām zonām
 > Koksnes apdares materiālus nav nepieciešams atšķaidīt

 > Eļļa piepilda koksnes poras un pasargā to pret postošo 
ūdens iedarbību, taču tā neveido ūdensnecaurlaidīgu plēvīti. 
Koksne paliek mikroporaina un turpina uzsūkt un atbrīvot 
ūdeni, neradot bojājumus.

 > Mikroporaina koksne spēj elpot, nodrošina labāku gaisa 
kvalitāti un ir antistatiska (piesaista mazāk putekļus) – ideāli 
alerģiskiem cilvēkiem.

KVALITATĪVA 
APSTRĀDE

MIKROPORU 
PRIEKŠROCĪBAS 

DABĪGĀS 
SASTĀVDAĻAS

MŪSU APDARES MATERIĀLI – PRIEKŠROCĪBAS 
ĪSUMĀ

 > Visi Osmo koksnes apdares materiāli ir uz eļļas un vaska 
bāzes: saulespuķu, linsēklu, sojas un dadžu eļļas, karnau-
ba, kandelila uc vaski.

 > Eļļa palīdz saglabāt dabīgā izejmateriāla koka vērtību.
 > Dabīgam, videi draudzīgam un drošam pārklājumam.
 > Pigmentus drīkst izmantot pārtikas rūpniecībā.
 > Balstīts uz tīriem, atjaunojamiem augu izejmateriāliem.
 > Saistvielas Osmo koksnes apdares materiālos ir balstītas 

uz dabīgām augu eļļām, kas dziļi iesūcas koksnē un 
aizsargā to no iekšpuses.



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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VISAS PRIEKŠROCĪBAS VIENĀ SISTĒMĀ

SALĪDZINĀJUMĀ AR CITĀM SISTĒMĀM

OSMO

EĻĻAS UN VASKA BĀZES APDARES SISTĒMA
> Aizsargā koksni no iekšpuses
> Neveido plēvīti
> Veido aizsargājošu, mikroporainu virsmu

PRIEKŠROCĪBAS
> Apdares materiāls dziļi iesūcas koksnē un uz virsmas 

veido aizsargkārtu
> Nodrošina “ilgstošu mitru efektu”
> Bez grūtībām var veikt daļējus remontus
> Neplaisā, nenoslāņojas, nelobās un neveido pūslīšus
> Teicama hidroizturība
> Viegla kopšana

TRADICIONĀLIE EĻĻAS PĀRKLĀJUMI

> Aizsargā koksni tikai no iekšpuses
> Neveido uz virsmas plēvīti
> Neveido uz virsmas aizsargkārtu

EĻĻAS PĀRKLĀJUMU PRIEKŠROCĪBAS
> Eļļa dziļi iesūcas koksnē un savienojas ar to
> Nodrošina “ilgstošu mitru efektu”
> Bez grūtībām var veikt daļējus remontus
>  Neplaisā, nenoslāņojas, nelobās un neveido 

pūslīšus

EĻĻAS PĀRKLĀJUMU TRŪKUMI
> Nepietiekama hidroizturība
> Laikietilpīga kopšana

LAKAS UN ŪDENS BĀZES APDARES SISTĒMAS

> Aizsargā koksni tikai no ārpuses
> Veido uz virsmas plēvīti
> Veido uz virsmas biezu kārtu

LAKAS PĀRKLĀJUMU PRIEKŠROCĪBAS
> Uz apstrādātās virsmas veidojas aizsargkārta / plēvīte
> Laba hidroizturība
> Augsta nodilumizturība
> Viegla kopšana

LAKAS PĀRKLĀJUMU TRŪKUMI
> Atjaunošana ir iespējama tikai pēc slīpēšanas
> Virsmu nav iespējams daļēji remontēt
> Plaisā, noslāņojas, lobās vai veido pūslīšus
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KOKA VIRSMĀM NEPIECIEŠAMA KOPŠANA UN 
AIZSARDZĪBA

IETEIKUMI

LAI JŪS VARĒTU 
ILGĀKU LAIKU 
BAUDĪT SAVU 
KOKA VIRSMU

UV STAROJUMS
Saules gaisma un UV stari laika gaitā padara koksni 
pelēcīgu un trauslu.

MITRUMS / IZMIRKŠANA ŪDENĪ
Āra konstrukcijās ūdens veicina koka bojāšanos, iekštelpās 
tas veido nepievilcīgus plankumus.

AĻĢU UN SĒNĪŠU BOJĀJUMI
Šie mikroorganismi veido tumšus plankumus un ilgtermiņā 
var iznīcināt koksni.

KOKSNI BOJĀJOŠI KUKAIŅI
Tie barojas ar koksni un to iznīcina.

PLĒVĪTI VEIDOJOŠI APDARES MATERIĀLI
Tie aizkavē mitrumu kokā un pirms remonta darbiem tie ir 
jānoņem ar laikietilpīgu slīpēšanu. Koksne, kas apstrādāta 
ar Osmo apdares materiāliem ir viegli atjaunojama. 
Slīpēšana nav nepieciešama.

BŪVNIECĪBA UN APSTRĀDE
Būvējot no koka vai to apstrādājot, ir jāievēro vairāki svarīgi 
nosacījumi, piemēram, kokam ir jādod iespēja ātri izžūt un 
pastiprināta aizsardzība nepieciešama izstrādājumu galiem.

KONSTRUKTĪVA KOKSNES AIZSARDZĪBA
Āra konstrukcijas ir jābūvē tā, lai tās pēc iespējas ilgāk 
paliktu sausākas, bet pēc izmirkšanas - varētu ātri izžūt. 
Iekštelpās grīdas segumu var pasargāt ar netīrumus 
piesaistošām zonām, piemēram, paklājiem vai filca plātnēm.

FIZISKA KOKSNES AIZSARDZĪBA
Koksnes apdares materiāli nodrošina labu aizsardzību pret 
UV starojumu, lietu un mitrumu.

ĶĪMISKA KOKSNES AIZSARDZĪBA
Biocīdas aktīvās vielas nodrošina aizsardzību pret aļģēm, 
sēnēm, kukaiņiem un pelējumu.
Nodrošinot labu konstruktīvo un fizisko koksnes aizsardzību, 
bieži vien var iztikt bez ķīmiskās aizsardzības.
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UZKLĀŠANA – VIEGLA UN DROŠA

SAGATAVOŠANA
> Pirms Osmo koksnes apdares materiālu uzklāšanas 

kokam, pilnībā noslīpēt laku.
> Citu ražotāju eļļas bāzes apdares materiālus var pārklāt 

pēc virsmas notīrīšanas.

ESOŠAJIEM OSMO KOKSNES APDARES 
MATERIĀLIEM
Iekšdarbi
> Noņemt visus tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.
Ārdarbi
> Notīrīt visus putekļus un netīrumus.

SPĒJA IZLABOT

PRIEKŠROCĪBAS IEKŠTELPU ZONĀM
 > Ir iespējams daļējs remonts, pēc slīpēšanas no jauna 

uzklājot Hartwachs-Öl, piem., nodiluma pēdām, 
dziļiem skrāpējumiem vai vispārīgiem bojājumiem.

PRIEKŠROCĪBAS ĀRDARBU ZONĀM
 > Osmo koksnes apdares materiāli nelobās, tie laika 

gaitā dabīgi nodilst. Tāpēc pārklāšana ir iespējama 
bez iepriekšējas slīpēšanas.

OSMO

AUGSTA SEGTSPĒJA
 > Augsts pigmentu saturs
 > Augsts eļļas saturs
 > Apstrādāts ar pirmo vai otro kārtu - pilnībā bez grunts
 > Pietiek ar plānu materiāla kārtu
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KRĀSA UN AIZSARDZĪBA IEKŠDARBIEM
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RapidOriginal

KOPŠANAS KOM-
PLEKTS GRĪDĀM 
(26.lpp)
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KRĀSA UN AIZSARDZĪBA IEKŠDARBIEM

Farbig

HARTWACHS-ÖL 
FARBIG
(18.lpp)

HARTWACHS-ÖL 
ANTI-RUTSCH/ 
ANTI-RUTSCH 
EXTRA
(15.lpp)

HARTWACHS-ÖL 
2K PURE 
(17.lpp)

CIETINĀTĀJS 
PRIEKŠ ÖL-BEIZE 
(19.lpp)

ÖL-BEIZE 
(19.lpp)

DEKORWACHS 
(22 – 23.lpp)

HARTWACHS-ÖL 
ORIGINAL
(14.lpp)

HARTWACHS-ÖL 
RAPID
(15.lpp)

HARTWACHS-ÖL 
EFFEKT NATURAL
(14.lpp)

KLARWACHS
(17.lpp)

GRĪDAS

PFLEGE-ÖL
(24.lpp)

INTENSIV-REINIGER
(27.lpp)

WISCH-FIX
(27.lpp)

WASCHPFLEGE 
UND  
REINIGUNGS-
MITTEL
(26.lpp)

KOPŠANA

HARTWACHS-ÖL 
EFFEKT
(18.lpp)

Anti-Rutsch

Pure

IZSMIDZINĀMAIS 
TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS 
(27.lpp)

CIETINĀTĀJS 
PRIEKŠ
POLYX®-OIL  
EXPRESS 
(16.lpp)

POLYX®-OIL  
EXPRESS 
(16.lpp)
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PRODUKTU MEKLĒTĀJS

SPRITZ-WACHS
(21.lpp)

KLARWACHS
(17.lpp)

HARTWACHS-ÖL 
EFFEKT
(18.lpp)

DEKORWACHS 
(22 – 23.lpp)

TOPOIL 
(23.lpp)

HOLZPROTEKTOR 
(24.lpp)

WOHNRAUM-WACHS
(25.lpp)

UVIWAX®  
UV-PROTECTION
(25.lpp)

MĒBELES / SIENAS / GRIESTI



KRĀSA UN AIZSARDZĪBA IEKŠDARBIEM
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A CB D

SLĪPĒŠANAS SECĪBA PIRMS KOKA VIRSMU 
EĻĻOŠANAS.

KOKA GRĪDU SLĪPĒŠANA AR VIENA VAI VAIRĀKU 
DISKU IEKĀRTĀM.

KOKA GRĪDAS SLĪPĒŠANA AR LENTAS VAI CILINDRA 
SLĪPMAŠĪNU.

Jauna ieklāšana / 
Renovācija

Pirmsslīpēšana ar  
lentas slīpmašīnu līdz 

G60 raupjumam

G60 šķērsām

G 80

Šuvju pildījums

G 80

G 120

Jauna ieklāšana 

G 40*

G 60*

G 80

Šuvju pildījums

G 80

G 120

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

Jauna ieklāšana

G 40

G 60

G 80

Šuvji pildījums

G 100

G 120

Renovācija

G 16

G 24

G 36/40

G 60

G 80

Šuvju pildījums

G 100

G 120

Pārbaudiet virsmas kvalitāti un, ja nepieciešams, 
veiciet papildus slīpēšanu.

Beigu slīpēšanai izmantojiet viena diska slīpēšanas 
iekārtu.

Svarīgi

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

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

LABA 
SAGATAVOŠANĀS 
- PERFEKTS 
REZULTĀTS.

Perfekts slīpējums ir tīras un pievilcīgas virsmas 
priekšnosacījums. Vispārīgi runājot, tāpat kā pirms 
lakošanas, arī pirms apdares ar eļļām Hartwachs-Öl, 
Dekorwachs vai Öl-Beize, koka grīdas virsma ir smalki 
jānoslīpē. Tabulā ir parādīta rekomendētā slīpēšanas 
secība.
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A CB D

Dziļākam, raupjākam slīpējumam būs pamanāmākas 
slīpēšanas pēdas, nelīdzenumi un padziļinājumi. 
Virsmas ietonēšana šo efektu pastiprinās, jo pigments 
noslāņosies padziļinājumos. Pēc pēdējās slīpēšanas 
rūpīgi jānovērtē, vai slīpējuma kvalitāte atbilst 
plānotajai virsmas apdarei.
Beidzamajam slīpējumam, atkarībā no koka sugas 

un izmantojamā materiāla, bezkrāsainai apdarei 
iesakām izmantot G120, tonētām virsmām G120 
- G150, un G150 pirms Hartwachs-Öl 2K. Virsma 
uzmanīgi jāattīra no piesārņojuma, taukiem vai 
mazgāšanas līdzekļiem, jo tie var ietekmēt apdares 
eļļas sasaisti ar koka virsmu.

KOKA GRĪDU MALU SLĪPĒJUMA RAUPJUMS

Jauna ieklāšana

G 40

G 60

G 80

Šuvji pildījums

G 120

Renovācija

G 16

G 24

G 40

G 60

G 80

Šuvju pildījums

G 120

A  Liela līmeņa atšķirība starp atsevišķiem koka 
elementiem.

B  Neliela līmeņa atšķirība starp atsevišķiem 
koka elementiem.

C  Biezs apstrādes slānis, liels netīrumu un trai-
pu apjoms, dziļi skrāpējumi.

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

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

Piemērs:

Piemērs:

1. Laukums  G 24

2. Mala  G 24

3. Laukums  G 40

4. Mala  G 40

1. Mala  G 60

2. Laukums   G 60

3. Mala   G 80

4. Laukums   G 80

Laukuma slīpēšanu vienmēr veikt ar tāda paša 
raupjuma materiāliem, kādi tika izmantoti malu 
slīpēšanā.

Avots: Eugen LAGLER GmbH "Koka grīdu slīpēšana", Rokasgrāmata, 2013.gada 
1.septembris
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askaņā ar DIN EN 71.3 noturīgs pret sviedriem un sie

kalā
m

Nekaitīgs cilvēkiem, 
dzīvniekiem un augiem 

(pēc izžūšanas)

 

1KĀRTA

24 m2 / 1 l

Original
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dzīvniekiem un augiem 

(pēc izžūšanas)
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KRĀSA UN AIZSARDZĪBA IEKŠDARBIEM

30 m2 / 1 l

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

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

PRIEKŠROCĪBAS

 > Ļoti cieta un nodilumizturīga
 > Piemērota kokam un ir mikroporaina
 > Augsta izturība pret siekalām 

un sviedriem, piemērota bērnu 
rotaļlietām.

 > Augsta izturība pret kafijas, vīna un 
kolas iedarbību

 > Ir iespējams daļēji izlabot

Original

DARBARĪKI

APSTRĀDE

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

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

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

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

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

5. Otrā kārta apm. 35 ml/m².

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

DARBARĪKIIETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Cietā vaska eļļa Osmo Hartwachs-Öl Effekt Natural 
ir piemērota vietējo kokmateriālu aizsardzībai 
un gandrīz neredzamai gaišai apdarei interjerā, 
piemēram, koka grīdas un mēbeles.

APSTRĀDE

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

(1.kārta Hartwachs-Öl Natural, 2.kārta Hartwachs-Öl bezkrāsainal)

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

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

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

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

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

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

PRIEKŠROCĪBAS

 > Gaišs koks saglabā gaišo toni ilgu laiku
 > Gandrīz neredzama aizsardzība, nav „ilgstoša slapja 

efekta“
 > Piemērota kokam un ir mikroporaina
 > Augsta izturība pret siekalām un sviedriem, 

piemērota bērnu rotaļlietām.
 > Augsta izturība pret kafijas, vīna un kolas iedarbību

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 0,75 103  00  069 4

 2,50 103  00  073 2

3041  Dabiska

TONĒJOŠA CIETĀ VASKA EĻĻA  
HARTWACHS-ÖL  NATURAL

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 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  Bezkrāsaina spīdīga

3032  Bezkrāsaina zīdaini 
matēta

3062  Bezkrāsaina matēta

3065  Bezkrāsaina pusmatēta

CIETĀ VASKA EĻĻA  
HARTWACHS-ÖL ORIGINAL

Piezīme:

Pieejams ar SOLAS sertifikātu kuģu būvei vai ar pretslīdes efektu ( R9/
R11)

Padoms: Lūdzu ievērojiet ieteikumus par koka 
sugām 20 lpp

Padoms: Lūdzu ievērojiet ieteikumus par koka 
sugām 20 lpp



S
askaņā ar DIN EN 71.3 noturīgs pret sviedriem un sie

kalā
m

Nekaitīgs cilvēkiem, 
dzīvniekiem un augiem 

(pēc izžūšanas)

 

1KĀRTA

24 m2 / 1 l

Rapid

 

1KĀRTA

S
askaņā ar DIN EN 71.3 noturīgs pret sviedriem un sie

kalā
m

Nekaitīgs cilvēkiem, 
dzīvniekiem un augiem 

(pēc izžūšanas)

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 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  Bezkrāsaina zīdaini 
matēta

3262  Bezkrāsaina matēta

3240  Balta caurspīdīga

15

Ieteikums: Produkta segtspēja ir ļoti atkarīga no koka tipa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/cirstām virsmām. Citas virsmas, piem., tīrītas ar suku vai strukturētas var samazināt segtspēju. 
Rezultāti var atšķirties atkarībā no koku sugām un īpašībām. Tāpēc ir ieteicams veikt izmēģinājuma uzklāšanu.

PRIEKŠROCĪBAS

 > Ātri žūst
 > Ļoti cieta un nodilumizturīga
 > Piemērota kokam un ir mikroporaina
 > Augsta izturība pret siekalām un sviedriem, 

piemērota bērnu rotaļlietām.
 > Augsta izturība pret kafijas, vīna un kolas iedarbību
 > Ir iespējams daļēji izlabot

DARBARĪKIIETEICAMAIS PIELIETOJUMS

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

APSTRĀDE

Gatava virsma 1 dienā, 2 kārtas

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

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

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

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

5. Otrā kārta apm. 35 ml/m².

6. Žūšanas laiks apm. 4 - 5 stundas; skatīt 3. punktu.Pēc pieprasījuma pieejams arī 25 l tvertnēs.

Padoms: Lūdzu ievērojiet ieteikumus par koka 
sugām 20 lpp

Padoms: Lūdzu ievērojiet ieteikumus par koka 
sugām 20 lpp

24 m2 / 1 l

PRIEKŠROCĪBAS

 > Īpaši sabiedriskām telpām
 > Ļoti cieta un nodilumizturīga
 > Piemērota kokam un ir mikroporaina
 > Augsta izturība pret siekalām un sviedriem, 

piemērota bērnu rotaļlietām
 > Augsta izturība pret kafijas, vīna un kolas iedarbību
 > Ir iespējams daļēji izlabot

DARBARĪKIIETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Eļļa Osmo Hartwachs-Öl Anti Rutsch/Anti Rutsch 
Extra ir piemērota koka grīdu aizsardzībai, kurām 
nepieciešama augstāka pretslīdes aizsardzība 
(publiskas telpas), tādu kā masīvkoka un dēļu grīdu 
segumiem, parketa, OSB un korķa grīdām.

APSTRĀDE

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

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

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

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

4. Otrā kārta apm. 35 ml/m².

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

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena 

 0,75 104  00  077 4

 2,50 104  00  078 2

 10,00 104  00  079 1

 0,75 104  00  095 4

 2,50 104  00  096 2

 10,00 104  00  097 1

 

3088  Bezkrāsaina  
pusmatēta

3089  Bezkrāsaina zīdaini 
matēta

CIETĀ VASKA EĻĻA   
HARTWACHS-ÖL ANTI RUTSCH  
/ ANTI RUTSCH EXTRA

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

Anti-Rutsch

ĀTRI ŽŪSTOŠA  
CIETĀ VASKA EĻĻA  
HARTWACHS-ÖL RAPID



ĀTRI ŽŪSTOŠA
CIETĀ VASKA EĻĻA 
POLYX®-OIL EXPRESS

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 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  Bezkrāsaina zīdaini 
matēta

3362  Bezkrāsaina matēta

S
askaņā ar DIN EN 71.3 noturīgs pret sviedriem un sie

kalā
m

Nekaitīgs cilvēkiem, 
dzīvniekiem un augiem 

(pēc izžūšanas)

 

1KĀRTA

24 m2 / 1 l

16

KRĀSA UN AIZSARDZĪBA IEKŠDARBIEM

DARBARĪKIIETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Cietā vaska eļļa Osmo Polyx®-Oil Express ir lieliski 
piemērota visu veidu koka grīdu aizsardzībai, tādu kā 
masīvkoka un dēļu grīdu segumiem, parketa, OSB 
un korķa grīdām, kā arī mēbelēm.

Kombinācijā ar cietinātāju 6632, piemērots ar 
ekstraktvielām bagātiem lapu kokiem, piemēram, 
Meranti, Venge, Merbau u.c.

PRIEKŠROCĪBAS

 > Ātri žūst
 > Ļoti cieta un nodilumizturīga
 > Piemērota kokam un ir mikroporaina
 > Augsta izturība pret siekalām un sviedriem, 

piemērota bērnu rotaļlietām
 > Augsta izturība pret kafijas, vīna un kolas iedarbību
 > Ir iespējams daļēji izlabot
 > Izmantojams ar un bez cietinātāja

CIETINĀTĀJS PRIEKŠ  
POLYX®-OIL EXPRESS

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

   0,150 151  00  525 6

         

PRIEKŠROCĪBAS

 > Saīsināts žūšanas laiks
 > Ideāla sabiedriskām vietām
 > Piemērots ar ekstraktvielām bagātām cietkoksnes 

sugām

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Cietinātājs priekš Polyx®-Oil Express darbojas 
kā piedeva priekš Polyx®-Oil Express žūšanas 
paātrināšanai. 

APSTRĀDE

1. Gatava virsma 1 dienā, 2 kārtās

2. Atvērt cietinātāja pudeli un ieliet saturu Polyx®-Oil Express traukā. 
Pilnībā iztukšot pudeli. Rūpīgi samaisīt.

3. Apstrāde ir tāda pati kā Polyx®-Oil Express.

4. Žūšanas laiks apm. 1 - 2 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/ 
50 % rel. mitrums). Zemākas temperatūras un/vai augstāks mitrums 
var pagarināt žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

Ieteikums: Pievienojot cietinātāju, apstrādes laiks tiek samazināts līdz  
90 minūtēm. Nesamaisiet vairāk materiāla nekā varat apstrādāt 60 
minūšu laikā. Ja neizmantosiet visu Polyx®-Oil Express, materiālu  
samaisiet atsevišķā tvertnē, pievienojot 6% cietinātāja. 

 

6632  Bezkrāsaina

APSTRĀDE

Gatava virsma 1 dienā, 2 kārtās

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

2. Kļūdas slapjā pārklājumā var labot 10 minūšu laikā pēc pirmās 
uzklāšanas.

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

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

5. Otrā kārta apm. 35 ml/m2.

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

Ieteikums: Lai paātrinātu žūšanas laiku , var pievienot cietinātāju priekš 
Hartwachs-Öl Express 6632

DARBARĪKI



 

1KĀRTA
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IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Eļļa Osmo Hartwachs-Öl 2K Pure ir lieliski 
piemērota visu veidu koku grīdu aizsardzībai, tādu 
kā masīvkoka un dēļu segumiem, parketa, OSB un 
korķu grīdām. Īpaši piemērota sastāvdaļām bagātām 
koksnēm

APSTRĀDE

1. Eļļa Hartwachs-Öl 2K Pure nav gatava lietošanai. Īsi pirms 
uzklāšanas, pievienot cietinātāju. Pārliecināties, ka viss cietinātāja 
saturs tiktu izlietots koksnes apdares materiālā un ka šie abi 
komponenti ir kārtīgi samaisīti. Neatšķaidīt. Uzmanību: 4-6 
stundas pēc cietinātāja pievienošanas, maisījums vairs nav derīgs 
lietošanai (apstrādes laiks).

2. Uzklāt apdares materiālu uz neapstrādāta koka ar dubulta asmeņa 
lāpstiņu plānā un līdzenā kārtā.

3. Pagaidīt apm. 30 – 60 minūtes līdz Hartwachs-Öl 2K Pure ir pilnībā 
iesūkusies kokā.

4. Iesmērēt eļļu virsmā ar viena diska iekārtu ar zaļo pulēšanas disku.

5. Uzreiz pēc tam uzklāt otru kārtu (slapjš uz slapja), ļaut iesūkties un 
iesmērēt.

6. Pēc tam nolīdzināt virsmu ar viena diska iekārtu ar balto pulēšanas 
disku. Ja viena diska iekārta atstāj svītras uz grīdas pārāk liela 
materiāla daudzuma dēļ, apgriezt disku vai apmainiet to.

7. Atstāt nožūt apm. 4 stundas. Galējā cietība ir sasniegta apm. pēc 
24 stundām.

DARBARĪKI

40–50 m2/1 l

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 1,00 139  00  054 1

       

DIVKOMPONENTU CIETĀ  
VASKA EĻĻA  
HARTWACHS-ÖL 2K PURE

 

6125  Bezkrāsaina

Pure

PRIEKŠROCĪBAS

 > Ļoti ātra žūšana
 > Sevišķi paredzēta tropu cietajām koku sugām 

(Tīkkoks, Jatoba, Tumšais ozols utt.)
 > Ļoti cieta un nodilumizturīga
 > Augsta izturība pret siekalām un sviedriem, 

piemērota bērnu rotaļlietām
 > Augsta izturība pret kafijas, vīna un kolas iedarbību
 > Ir iespējams daļēji izlabot

 

1KĀRTA

24 m2 / 1 l

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 0,75 102  00  001 4

 2,50 102  00  002 2

 25,00 102  00  003 1

 

1101  Bezkrāsaina

CIETĀ VASKA EĻĻA CĒLKOKAM  
KLARWACHS

S
askaņā ar DIN EN 71.3 noturīgs pret sviedriem un sie

kalā
m

Nekaitīgs cilvēkiem, 
dzīvniekiem un augiem 

(pēc izžūšanas)

DARBARĪKI

APSTRĀDE

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

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

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

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

4. Otrā kārta apm. 35 ml/m².

5. Ļaut nožūt 30 minūtes un noslaucīt lieko vasku..

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

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Osmo Klarwachs ir piemērota ikvienai koka virsmai 
iekšdarbos: sienu un griestu paneļiem, koka grīdas 
segumiem, mēbelēm un bērnu rotaļlietām.

Tā ūdens atgrūdošo īpašību dēļ tā ir ieteicama arī koka 
virsmām mitrās telpās (virtuves, vannas istabas, ba-
seini). Osmo Klarwachs ir īpaši ieteicama eksotiskām 
koku sugām, piemēram, Meranti, Wenge, Merbau utt.

PRIEKŠROCĪBAS

 > Der arī sveķainām cietkoksnēm tādām kā Merbau, 
Wenge, Jatoba utt.

 > Dziļi iesūcas
 > Aizsargā pret nodilumu, netīrumiem un mitrumu
 > Ir iespējams daļēji izlabot
 > Piemērota kokam un ir mikroporaina

Ieteikums: Produkta segtspēja ir ļoti atkarīga no koka tipa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/cirstām virsmām. Citas virsmas, piem., tīrītas ar suku vai strukturētas var samazināt segtspēju. 
Rezultāti var atšķirties atkarībā no koku sugām un īpašībām. Tāpēc ir ieteicams veikt izmēģinājuma uzklāšanu.



 

1KĀRTA

Farbig

 

1KĀRTA

30 m2 / 1 l

30 m2 / 1 l

S
askaņā ar DIN EN 71.3 noturīgs pret sviedriem un sie

kalā
m

Nekaitīgs cilvēkiem, 
dzīvniekiem un augiem 

(pēc izžūšanas)

S
askaņā ar DIN EN 71.3 noturīgs pret sviedriem un sie

kalā
m

Nekaitīgs cilvēkiem, 
dzīvniekiem un augiem 

(pēc izžūšanas)

18

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Eļļa Osmo Hartwachs-Öl Effekt sudrabs/zelts ir labi 
piemērota, lai papildinātu ar dekoratīviem efektiem 
tumšas koka grīdas (Tumšais ozols, Riekstkoks utt.) 
vai tumši gruntētas grīdas, tādas kā masīvkoka un 
dēļu grīdu, parketa segumus, kā arī tumšas mēbeles.

APSTRĀDE

Gatava virsma 2 – 3 dienās, 2 – 3 kārtas

(1.kārta Hartwachs-Öl Effekt Silver/Gold, 2.kārta Hartwachs-Öl 
bezkrāsaina)

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta slīpēta koka apm. 30 ml/m². Gaišam 
kokam: lai panāktu vēlamo efektu, vispirms uzklāt Osmo Dekor-
wachs melna kā tonētu grunti, un ļaut nožūt 24 stundas.

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

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

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

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

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

PRIEKŠROCĪBAS

 > Tumšākām koksnēm
 > Iederas modernos interjera dizainos
 > Ar īstiem metāliskiem pigmentiem
 > Augsta izturība pret kafijas, vīna un kolas 

iedarbību.
 > Augsta izturība pret siekalām un sviedriem, 

piemērota bērnu rotaļlietām

DARBARĪKI

PRIEKŠROCĪBAS

 > Aizsargā un nokrāso
 > Harmonisks izskats
 > Koka šķiedra paliek redzama
 > Augsta izturība pret kafijas, vīna un kolas 

iedarbību.
 > Augsta izturība pret siekalām un sviedriem, 

piemērota bērnu rotaļlietām

DARBARĪKIIETEICAMAIS PIELIETOJUMS

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

APSTRĀDE

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 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  Sudraba

3092  Zelta

TONĒJOŠA CIETĀ VASKA EĻĻA  
HARTWACHS-ÖL EFFEKT

Pēc pieprasījuma pieejams arī 25 l tvertnēs.

TONĒJOŠA CIETĀ VASKA EĻĻA  
HARTWACHS-ÖL FARBIG  

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 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  Gaiši pelēka

3071  Medus

3072  Dzintara

3073  Terra

3074  Grafīta

3075  Melna

Balti tonētām grīdām, kā nobeiguma pārklājumu, ieteicams izmantot 
Polyx®-Oil Tints Balta (3040).

KRĀSA UN AIZSARDZĪBA IEKŠDARBIEM
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Ieteikums: Produkta segtspēja ir ļoti atkarīga no koka tipa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/cirstām virsmām. Citas virsmas, piem., tīrītas ar suku vai strukturētas var samazināt segtspēju. 
Rezultāti var atšķirties atkarībā no koku sugām un īpašībām. Tāpēc ir ieteicams veikt izmēģinājuma uzklāšanu.

 

1KĀRTA

 

1KĀRTA

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Osmo cietinātājs priekš Öl-Beize darbojas kā piede-
va priekš Osmo Öl-Beize žūšanas paātrināsanai.

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Eļļas beice Osmo Öl-Beize ir ieteicama visiem 
iekšdarbos esošajiem kokmateriāliem, piem., 
masīvkoka grīdas segumi, parkets, OSB un korķis, 
kā arī kāpnes un mēbeļu virsmas.

PRIEKŠROCĪBAS

 > Saīsināts žūšanas laiks
 > Intensīvas kustības zonām
 > Ideāla sabiedriskām vietām

PRIEKŠROCĪBAS

 > Pievilcīgi krāsu toņi, 
caurspīdīgi vai intensīvi

 > Var lietot ar lāpstiņu, rullīti 
vai otu

 > Uz dabīgo eļļu bāzes
 > Viegli uzklāt

DARBARĪKI

DARBARĪKI

24–48 m2 / 1 l

24–48 m2 / 1 l

APSTRĀDE

Gatava virsma 2 – 3 dienās, 2 – 3 kārtas

(1./2.kārta Öl-Beize, 2./3.kārta Hartwachs-Öl bezkrāsaina)

Caurspīdīgs krāsojums:

1. Uzklāt ļoti plānā kārtā uz tīra un sausa koka tā šķiedru virzienā ar 
Osmo grīdas otām, Osmo mikrošķiedras rullīti vai Osmo lāpstiņu.

2. Lielāko daļu otas triepienus var noņemt 30 minūšu laikā pēc 
uzklāšanas.

3. Vienmērīgi iesmērēt kokā ar balto pulēšanas disku.

4. Žūšanas laiks apm. 12 stundas (normāli klimatiskie apstākļi,  
23 °C/ 50 % rel. mitrums). Zemākas temperatūras un/vai augstāks 
mitrums var pagarināt žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

Intensīvs krāsojums:

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

6. Uzklāt otro kārtu arī ļoti plāni, kā aprakstīts 1. punktā.

7. Vienmērīgi iesmērēt kokā ar baltu pulēšanas disku. 

8. Žūšanas laiks apm. 12 stundas, skatīt 4. punktu.

9. Pēc 4. vai 8. soļa, uzklāt noslēdzošo kārtu ar Osmo Hartwachs-Öl 
bezkrāsaina un ļaut nožūt.

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

APSTRĀDE

Gatava virsma 1 dienā, 2 – 3 kārtas

1. Atvērt cietinātāja pudeli un ieliet saturu Öl-Beize bundžā. Pilnībā 
iztukšot pudeli. Rūpīgi samaisīt.

2. Apstrāde ir tāda pati kā Öl-Beize.

3. Žūšanas laiks apm. 4 – 5 stundas (normāli klimatiskie apstākļi,  
23 °C/ 50 % rel. mitrums). Zemākas temperatūras un/vai augstāks 
mitrums var pagarināt žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

4. Noslēdzošo segkārtu uzklāj ar eļļu Osmo Hartwachs-Öl 
bezkrāsaina.

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

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 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  Sudrabpelēka

3514  Grafīta

3516  Jatoba

3518  Gaiši pelēka

3519  Dabiska

3541  Havanna

3543  Konjaks

3564  Tabaka

3590  Melna

CIETINĀTĀJS PRIEKŠ ÖL-BEIZE

S
askaņā ar DIN EN 71.3 noturīgs pret sviedriem un sie

kalā
m

Nekaitīgs cilvēkiem, 
dzīvniekiem un augiem 

(pēc izžūšanas)

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

   0,06 151  00  528 6

 

6631  Bezkrāsains

TONĒJOŠA EĻĻAS BEICE  
ÖL-BEIZE
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KOKA SUGA 
HW-ÖL 

ORIGINAL
HW-ÖL 
RAPID KLARWACHS HW-ÖL 

FARBIG

HW-ÖL 
EFFEKT 

NATURAL

HW-ÖL  
EFFEKT 
GOLD/ 
SILBER

DEKOR-
WACHS

HW-ÖL  
PURE ÖL-BEIZE

Kļava + + o + + – o + o

Afromosia – – + – – – – – –

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

Bambuss + 1) + 1) o – + 1) – – + 1) –

Bērzs + + o + + – + + +

Bumbieris + + o + o – + + +

Dižskabārdis + + o + + – o + +

Doussie / Afzelia – – + – – – – – –

Ozols + + o + + o + + +

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

Alksnis + + o + + – + + +

Osis + + o + + o + + +

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

Egle / Priede + + o + + – + + +

Ipe (dzelzskoks) – – + – – – – – –

Jarrah, Austrālijas + + o + – + + + +

Jatoba – – + – – – – – –

Iroko – – + – – – – – –

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

Priede + + o + + – + + +

Ķirsis + 1) + 1) o + 1) – – – + 1) –

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

Lapegle + + o + + – + + +

Sarkankoks – – + – – – – – –

Merbau + 1) + 1) + 1) + 1) – – o + 1) o

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

Riekstkoks, Brazīlijas – – + – – – – – –

Olīve + 1) + 1) + + 1) – – – + 1) –

OSB, slīpēta + 1) + 1) o + 1) + 1) – + 1) + 1) +

Palisandrs – – + – – – – – –

Priede, sveķaina + + o + + – + + 1) +

Robīnija + + o + + o + + +

Tīks + 1) + 1) o + 1) – o + 1) + 1) +

Tīģerkoks + 1) + 1) o – – – – + 1) –

Goba + + o + – – + + +

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

Venge – – + – – – – –

OSMO IETEIKUMS:
PRODUKTU IZMANTOŠANA

+ Ieteicams

+1) Plānā kārtā

o Iespējams

– Nav ieteicams

KRĀSA UN AIZSARDZĪBA IEKŠDARBIEM



 

1KĀRTA
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IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Izsmidzināmais vasks Osmo Sprüh-Wachs ir 
ieteicams koka virsmām iekšdarbos, kurām 
nepieciešama ilgstoša, viegli kopjama un izturīga 
virsma, piem., kāpnes, mēbeles, galda virsmas, 
darba virsmas, bērnu rotaļlietas, grīdas segumi utt. 
Īpaši piemērots izmantošanai tādās mitrās telpās kā 
vannas istabās un virtuvēs.

PRIEKŠROCĪBAS

 > Ļoti ciets un nodilumizturīgs
 > Paredzēts krāsošanas, bezgaisa/kombinētajām un 

HVLP izsmidzināšanas pistolēm
 > Viegla uzklāšana
 > Ātra žūšana
 > Piemērots mitrām telpām
 > Augsta izturība pret kafijas, vīna un kolas iedarbību

DARBARĪKI

Ieteikums: Produkta segtspēja ir ļoti atkarīga no koka tipa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/cirstām virsmām. Citas virsmas, piem., tīrītas ar suku vai strukturētas var samazināt segtspēju. 
Rezultāti var atšķirties atkarībā no koku sugām un īpašībām. Tāpēc ir ieteicams veikt izmēģinājuma uzklāšanu.

24 m2 / 1 l

IZSMIDZINĀMAIS EĻĻAS VASKS  
SPRÜH-WACHS

PADOMI

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 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  Bezkrāsains pusmatēts 
pretslīdes (R9)

3012  Balts necaurspīdīgs

3066  Balts caurspīdīgs

3084  Bezkrāsains matēts

3085  Bezkrāsains zīdaini 
matēts

3086  Bezkrāsains spīdīgs

S
askaņā ar DIN EN 71.3 noturīgs pret sviedriem un sie

kalā
m

Nekaitīgs cilvēkiem, 
dzīvniekiem un augiem 

(pēc izžūšanas)

IZSMIDZINĀŠANAS PARAMETRI

Krāsošanas pistole: 
Izsmidzināšanas spiediens apm. 3.0 – 3.5, sprausla apm. 1.3 – 2.0 mm 

Bezgaisa/kombinētā izsmidzināšanas pistole: 
Materiāla spiediens 80 – 120 bar 
Kombinētā gaisa regulēšana apm. 1 – 2.5 bar 
Sprausla: 0.28 – 0.33 mm

Atkarībā no lietotāja/ iekārtas darba paņēmiena, aprīkojuma un 
attiecīgā agregāta stāvokļa, kā arī detaļas veida un formas, visi dati ir 
jāpielāgo vai jāpiekoriģē katram individuālam gadījumam.

HVLP izsmidzināšanas pistole: 
Iekārtu daudzuma un dažādo veidu dēļ, visus parametrus nevar uzrādīt.

ŽŪŠANAS LAIKI

Putekļneuzņēmīga: 
Žūšanas laiks apm. 2 – 3 stundas normālos klimata apstākļos  
(23 °C/50 % rel. mitrums); 1 stunda pie 50 °C konvekcijas krāsnī.

Var slīpēt: 
Žūšanas laiks apm. 6 – 8 stundas normālos klimata apstākļos  
(23°C/ 50 % rel. mitrums); 2 – 3 stundas pie 50 °C konvekcijas krāsnī.

Var kraut kaudzē / noslogot: 
Žūšanas laiks apm. 12 – 16 stundas normālos klimata apstākļos  
(23 °C/50 % rel. mitrums); 6 – 8 stundas pie 50 °C konvekcijas krāsnī.

Nodrošināt labu ventilāciju kopumā. Zemākas temperatūras un/vai 
augstāks mitrums var pagarināt žūšanas laiku.

APSTRĀDE

Gatava virsma pēc 1 dienas, 2 kārtas

1. Pirmā kārta: pārklāt ar krāsošanas pistoli, bezgaisa/kombinēto 
izsmidzināšanas pistoli vai HVLP (var tikt izmantota arī otai vai 
lupatiņa.) Aptuvenais patēriņš 35-40g/m2 (var mainīties atkarībā 
no koka veida un virsmas)

2. Nodrošināt labu ventilāciju žāvēšanas laikā.

3. Starpslīpēšana: vismaz ar P220.

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

5. Nodrošināt labu ventilāciju žāvēšanas laikā.

Ieteikums: Vēlamā pretslīdes kategorija R9 ir panākama, tikai uzklājot 
divas kārtas. 3009 nedrīkst izlīdzināt ar pulēšanu.

SPRÜH-WACHS TONĒŠANA

Lai tonētu Sprüh-Wachs, var izmantot Öl-Beize. Šim nolūkam ir piee-
jamas divas iespējas: 

1. Uzklāt tieši uz detaļas ar otu un iesmērēt ar spilventiņu. 
2. Izsmidzināmo vasku Sprüh-Wachs var pigmentēt ar Öl-Beize līdz 

30%. 
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1KĀRTA

24 m2 / 1 l

Pēc pieprasījuma pieejams arī 25 l tvertnēs.

S
askaņā ar DIN EN 71.3 noturīgs pret sviedriem un sie

kalā
m

Nekaitīgs cilvēkiem, 
dzīvniekiem un augiem 

(pēc izžūšanas)

TONĒJOŠA EĻĻA AR VASKU  
DEKORWACHS

DARBARĪKIPRIEKŠROCĪBAS

 > Viegli lietot
 > Piemērots kokam un ir mikroporains
 > Nodilumizturīgs un netīrumus atgrūdošs, izturīgs 

pret sadzīves ķimikālijām
 > Augsta izturība pret siekalām un sviedriem, 

piemērota bērnu rotaļlietām

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Osmo Dekorwachs ir piemērots koka virs-
mu aizsardzībai un apdarei iekšdarbos: sienu 
panelējums, ietvarlīstes un sijas, kā arī durvis. 
Piemērots arī līmētiem paneļiem, kokšķiedras platēm 
un MDF. Lielisks kā tonēta grunts koka grīdas segu-
miem un, lai pārklātu aptumšotas koka virsmas. Ļoti 
ieteicams mēbelēm un bērnu rotaļlietām.

APSTRĀDE

Gatava virsma 1 – 2 dienās, 1 – 2 kārtas

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

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

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

Gaiši tonēts lazējošs efekts: 20 minūšu laikā pēc kārtas uzklāšanas, 
noslaucīt ar drānu vai balto pulēšanas disku koka šķiedru virzienā.

Intensīvs: Ja ir nepieciešama pastiprināta krāsas intensitāte, atkārtot 
procesu. (Tomēr maksimāli uzklāt 2 kārtas.) Attiecas tikai uz intensīviem 
toņiem.

Kā tonējoša grunts grīdas segumam: žūšanas laiks apm. 24 stundas  
(12 stundu vietā; skatīt 3. punktu). Otrā kārta apm. 35 ml/m2 ar 
Hartwachs-Öl bezkrāsaina. Žūšanas laiks apm. 8 – 10 stundas; skatīt 3. 
punktu.

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 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

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 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  Bezkrāsaina

3102  Gaišs tvaicēts 
dižskābardis

3103  Gaišs ozols

3111  Balta

3118  Granīta pelēka

3119  Zīda pelēka

3123  Priede

3136  Bērzs

 

3137  Ķirsis

3138  Sarkankoks

3143  Konjaks

3161  Melnkoks

3164  Ozols

3166  Riekstkoks

3168  Ozols antīks

Balti tonētām grīdām, kā nobeiguma pārklājumu, ieteicams izmantot 
Polyx®-Oil Tints Balta (3040).

KRĀSA UN AIZSARDZĪBA IEKŠDARBIEM
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1KĀRTA

24 m2 / 1 l

S
askaņā ar DIN EN 71.3 noturīgs pret sviedriem un sie

kalā
m

Nekaitīgs cilvēkiem, 
dzīvniekiem un augiem 

(pēc izžūšanas)

TONĒJOŠA EĻĻA AR VASKU  
DEKORWACHS

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena 

 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

 0,750 101  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

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena 

 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  Sarkana - apm.RAL  
3000 uguns sarkana

3105  Dzeltena - apm.RAL 
1021 rapša dzeltena

3125  Zila - apm.RAL 5010 
genciāna zila

3131  Zaļa - apm.RAL 6029 
piparmētru zaļa

3132  Smilškrāsas - apm. 
RAL 1019 smilškrāsas

3169  Melna

 

3172  Zīds

3181  Olis

3186  Balta matēta

3188  Sniegs

 

1KĀRTA

Drošs pārtikai 

N
o

ž
u

vis ir nekaitīgs cilvēkiem, dzīvniekiem un a
ug

ie
m

.

EN 1186-5/14

       

PRIEKŠROCĪBAS

 > Pārtikai droša
 > Izturīga pret sadzīves ķīmiju un krāsvielām
 > Ūdeni atgrūdoša un nodilumizturīga
 > Augsta izturība pret siekalām un sviedriem, 

piemērota bērnu rotaļlietām
 > Droša cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

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

DARBARĪKI

APSTRĀDE

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

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

2. Vislabāk uzklāt ar neplūksnājošu drānu. Kļūdas slapjā pārklājumā 
var labot 15 minūšu laikā pēc pirmās uzklāšanas..

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

4. Otrā kārta apm. 35 ml/m².

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

24 m2 / 1 lCIETĀ VASKA EĻĻA GALDA  
VIRSMĀM UN MĒBELĒM  
TOP OIL

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 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  Bezkrāsaina zīdaini 
matēta

3058  Bezkrāsaina matēta

3061  Akācija

3068  Dabiska

Ieteikums: Produkta segtspēja ir ļoti atkarīga no koka tipa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/cirstām virsmām. Citas virsmas, piem., tīrītas ar suku vai strukturētas var samazināt segtspēju. 
Rezultāti var atšķirties atkarībā no koku sugām un īpašībām. Tāpēc ir ieteicams veikt izmēģinājuma uzklāšanu.



 

1KĀRTA
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APSTRĀDE

Gatava virsma 1 dienā, 1 kārta (nav patstāvīgs apdares materiāls)

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

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

3. Noslēdzošo segkārtu ir jāveic nedēļas laikā.

PRIEKŠROCĪBAS

 > Iekšdarbiem un ārdarbiem
 > Augsta ūdens atgrūšana un nesatur organiskos 

biocīdus
 > Viegli uzklāt
 > Piemērots kokam un ir mikroporains
 > Augsta izturība pret siekalām un sviedriem, 

piemērota bērnu rotaļlietām

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Osmo Holzprotektor ir piemērots ikvienai koka virs-
mai iekšdarbos, piem., koka grīdas segums, kas ir 
uzņēmīgs pret zilējumu, (piem., priede), logu rāmji, 
koka virsmas mitrās telpās utt., koka konstrukcijām 
ārdarbos, kur nepieciešama impregnēšana bez 
biocīda, piem., bērnu rotaļlietas un smilšukastes.

DARBARĪKI

8,4 m2 / 1 l

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

   0,75 123  00  001 4

 2,50 123  00  002 2

 

4006  Bezkrāsaina

ŪDENI ATGRŪDOŠS  
PIESŪCINĀŠANAS LĪDZEKLIS  
KOKA VIRSMĀM HOLZPROTEKTOR

 

1KĀRTA

APSTRĀDE

Gatava virsma 1 dienā, 1 kārta

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

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

3. Nodrošināt labu ventilāciju žūšanas laikā.

Pflege-Öl var uzklāt uz mazākām virsmām ar neplūksnājošu drānu.

PRIEKŠROCĪBAS

 > Lielisks sabiedriskām vietām
 > Regulāra apkope bez slīpēšanas
 > Ātra žūšana
 > Piemērots Osmo koksnes kopšanas produktu 

klāstam

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Eļļa Osmo Pflege-Öl ir ieteicama visu eļļoto un vas-
koto grīdas segumu, parketa, OSB un korķa grīdu, 
kā arī kāpņu un mēbeļu utt. kopšanai. Ļoti ieteicams 
sabiedriskām vietām (piem., restorāni, muzeji un citas 
lielas cilvēku plūsmas vietas).

DARBARĪKI

40 – 60 m2 / 1 l

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 1,00 151  01  040 4

 2,50 151  01  041 2  

 10,00 151  01  042 1

 1,00 151  01  045 4  

 2,50 151  01  046 2  

 10,00 151  01  047 1  

 1,00 151  01  060 4  

 2,50 151  01  061 2  

 10,00 151  01  062 1  

 1,00 151  01  043 4  

 2,50 151  01  044 2  

 10,00 103  00  420 1  

 

3079  Bezkrāsaina matēta

3081  Bezkrāsaina zīdaini 
matēta

3098  Bezkrāsaina 
pusmatēta pretslīdes 
(R9)

3440  Balta caurspīdīga

EĻĻA KOPŠANAI  
PFLEGE-ÖL

S
askaņā ar DIN EN 71.3 noturīgs pret sviedriem un sie

kalā
m
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dzīvniekiem un augiem 

(pēc izžūšanas)

KRĀSA UN AIZSARDZĪBA IEKŠDARBIEM
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APSTRĀDE

Gatava virsma 1 dienā, 2 kārtas

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

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

3. Ja ir vēlēšanās, starp kārtām virsmu var nopulēt ar smalkgraudai-
nu smilšpapīru (P400) vai ar Scotch spilventiņu.

4. Otrā kārta apm. 62 ml/m².

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

PRIEKŠROCĪBAS

 > UV aizsardzība iekštelpās
 > Koks saglabā savu dabisko, gaišo toni daudzus 

gadus, nedzeltē
 > Augsta izturība pret siekalām un sviedriem, 

piemērota bērnu rotaļlietām

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

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

DARBARĪKI

APSTRĀDE

Gatava virsma 1 dienā, 2 kārtas

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

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

3. Ja ir vēlēšanās, starp kārtām virsmu var nopulēt ar smalkgraudai-
nu smilšpapīru (P400) vai ar Scotch spilventiņu.

4. Otrā kārta apm. 62 ml/m².

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

PRIEKŠROCĪBAS

 > Nav nepieciešama ne grunts, ne arī starpslīpēšana
 > Viegli uzklāt
 > Piemīt neitrāla smarža un veicina veselīgu 

dzīvošanu

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Vasks Osmo Wohnraum-Wachs ir piemērots koka 
virsmu aizsardzībai un apdares efekta radīšanai 
iekšdarbos: sienu un griestu paneļi, ietvarlīstes, 
sijas, kā arī mēbeles, durvis un bērnu rotaļlietas. 
Tas ir piemērots arī koka un vecu griestu paneļu 
atjaunošanai un remontam, kas iepriekš ir bijis 
rūpnieciski apstrādāts ar Osmo Balts caurspīdīgs 
(7393) vai Balts necaurspīdīgs (7394).

DARBARĪKI

16 m2 / 1 l

16 m2 / 1 l

VASKS IEKŠDARBIEM  
WOHNRAUM-WACHS

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 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  Bezkrāsains zīdaini 
matēts

7266  Baltegle balts

VASKS AR UV AIZSARDZĪBU  
UVIWAX® UV-PROTECTION

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 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  Balts caurspīdīgs

7394  Balts necaurspīdīgs

Ieteikums: Produkta segtspēja ir ļoti atkarīga no koka tipa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/cirstām virsmām. Citas virsmas, piem., tīrītas ar suku vai strukturētas var samazināt segtspēju. 
Rezultāti var atšķirties atkarībā no koku sugām un īpašībām. Tāpēc ir ieteicams veikt izmēģinājuma uzklāšanu.
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KRĀSA UN AIZSARDZĪBA IEKŠDARBIEM

PRIEKŠROCĪBAS

 > Grīdas segumiem un mēbelēm
 > Tīra un atjauno vienlaicīgi
 > Nodrošina koku ar dabīgiem cietiem vaskiem, 

neveidojot plēvīti

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Šķidrais vaska tīrītājs Osmo Waschpflege und 
Reinigungsmittel ir lieliski piemērots stipru traipu 
noņemšanai, piemēram, smērvielas vai kurpju 
tīrītāju un tas ir lielisks visu Osmo Hartwachs-Öl 
virsmu atsvaidzināšanai.

DARBARĪKI

 

1KĀRTA

80-100 m2 / 1 l

KOPŠANAS UN AIZSARDZĪBAS  
VASKS  
WACHSPFLEGE- UND  
REINIGUNGSMITTEL

KOPŠANAS KOMPLEKTS  
GRĪDĀM

Produkts
Preces 
numurs Pakā Cena

Kopšanas komplekts grīdām 129  00  007 1

KOMPLEKTĀ IETILPST

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

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

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

DARBARĪKIPRIEKŠROCĪBAS

 > Viens komplekts visām 
iespējām – tīrīšanai un 
kopšanai.

Manuālā apstrāde ar Waschpflege und Reinigungsmittel aerosolu

1. Pirms lietošanas sakratīt.

2. Apkopei, turēt aerosola bundžu vertikāli un uzsmidzināt plānā kārtā 
no apm. 30 cm attāluma uz notīrītas, sausas zonas un vienmērīgi 
ierīvēt ar drānu vai Scotch spilventiņu.

3. Traipu noņemšanai, uzklāt tieši uz notraipītās zonas – ļoti stipriem 
traipiem izmantot drānu vai Scotch spilventiņu.

4. Aizslaucīt atdalījušos netīrumus.

APSTRĀDE

1. Sausā tīrīšana ar Opti-Set putekļu drānu vai iespējams ar Wisch-Fix 
(skatīt zemāk).

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

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

4. Zonām ar ļoti augstu cilvēku plūsmu regulāros apkopes ciklos reizi 
gadā ir nepieciešams atjaunot nodilušās eļļas kārtu uzklājot Osmo 
Pflege-Öl vai Hartwachs-Öl Original bezkrāsaina.

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 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  Bezkrāsains

3087  Balts

3029  Bezkrāsains Aerosols



 

1KĀRTA

MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS  
WISCH-FIX  

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 1,00 139  00  030 6  

 5,00 139  00  038 1

 10,00 139  00  062 1

 

8016  Bezkrāsains

APSTRĀDE

1. Noslaukiet netīrumus

2. Uzsmidziniet līdzekli

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

PRIEKŠROCĪBAS

 > Ļoti iedarbīga tīrīšana
 > Attīra nebojājot virsmu
 > Saglabā un atjauno virsmu
 > Viegla uzklāšana
 > Piemērots mājsaimniecībās un sabiedriskās telpās
 > Piemērots visām koka sugām

27

APSTRĀDE

 > Attīrīt zonu ar slotu vai putekļu sūcēju
 > Atšķaidīt koncentrātu: 1 korķītis Wisch-Fix līdz diviem litriem ūdens. 

Apstrādei ar iekārtām (piem., FloorXcenter) vai augstākas pakāpes 
piesārņojumam, devu var palielināt līdz maksimālajai samaisīšanas 
attiecībai 1 : 1.

 > Noslaucīt ar nedaudz mitru drānu un nekavējoties nožāvēt

PRIEKŠROCĪBAS

 > Ļoti iedarbīgs tīrīšanas un kopšanas koncentrāts ar 
dabīgām sastāvdaļām

 > Regulārai tīrīšanai un kopšanai
 > Ļoti ieteicams visiem grīdas segumiem, kas 

apstrādāti ar Hartwachs-Öl.
 > Mitrinošs, neizkaltē grīdas segumu

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

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

DARBARĪKI

DARBARĪKI

24 m2 / 1 l

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 1,00 151  01  050 6

 5,00 151  01  055 1

 

8019  Bezkrāsains

INTENSĪVAS TĪRĪŠANAS VIELAS 
KONCENTRĀTS  
INTENSIV REINIGER

DARBARĪKIPRIEKŠROCĪBAS

 > Viegla uzklāšana
 > Piemērota sabiedriskām vietām
 > Pamata tīrīšana slīpēšanas vietā
 > Var izmantot gan iekšdarbos, gan ārdarbos

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Intensīvais tīrītājs Osmo Intensiv Reiniger ir lieliska 
alternatīva koka virsmu, kas apstrādātas ar eļļām 
un vaskiem, slīpēšanai, piem., grīdas segumiem, 
mēbelēm, kā arī plastmasas, nerūsošā tērauda un 
citām ūdeni atgrūdošām virsmā.

IZSMIDZINĀMAIS TĪRĪŠANAS  
LĪDZEKLIS

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

   0,50 129  00  084 6

 

8026  Bezkrāsains

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

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

APSTRĀDE

1. Atšķaidīt koncentrātu ar ūdeni (attiecībā 1:10 līdz 1:20).

2. Uzklāt uz netīrām virsmām, atraisīt netīrumus un nomazgāt ar 
tīru ūdeni. Mašīnapstrādei uz grīdas segumiem mēs iesakām 
izmantot viena diska iekārtu (piem., Osmo FloorXcenter) ar sukas 
stiprinājumu, sarkano vai zaļo pulēšanas disku.

3. Saslaucīt ar Osmo Micro-Mop Plush vai neplūksnājošu drānu.

4. Pēc pilnīgas nožūšanas, vēlreiz apstrādāt notīrīto virsmu ar Pflege-
Öl vai Hartwachs-Öl.

Nekad neuzklāt neatšķaidītu. Noteikti veiciet izmēģinājuma uzklāšanu 
uz virsmas. Atkārtota apstrāde ar Pflege-Öl vai Hartwachs-Öl ir 
atkarīga no virsmas stāvokļa pēc tīrīšanas.
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KRĀSA UN AIZSARDZĪBA ĀRDARBIEM
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Labākais  
kokam, kas stājas 
pretī vējam un 
laikapstākļiem, 
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KRĀSA UN AIZSARDZĪBA ĀRDARBIEM

AIZSARDZĪBA

TERASES

EINMAL-LASUR 
HSPLUS

(37.lpp)

HIRNHOLZ-WACHS 
(33.lpp)

TERRASSEN-ÖL
(32.lpp)

HOLZSCHUTZ ÖL-
LASUR
(36.lpp)

ANTI-RUTSCH 
TERRASSEN-ÖL
(33.lpp)

HOLZSCHUTZ  
ÖL-LASUR EFFEKT 
(37.lpp)

HOLZSCHUTZ ÖL-
LASUR
(36.lpp)

UV-SCHUTZ-ÖL/ 
UV-SCHUTZ-ÖL  
EXTRA 
(35.lpp)

TERRASSEN-ÖL
(32.lpp)

GARD CLEAN
(41.lpp)

HOLZTERRASSEN-
REINIGER 
(40.lpp)

WPC & BPC  
REINIGER
(40.lpp)

LANDHAUSFARBE
(38.lpp)

EĻĻA AR UV 
AIZSARDZĪBU
UV-SCHUTZ-ÖL 
FARBIG 
(35.lpp)

HOLZ-ENTGRAUER 
KRAFT-GEL 
(41.lpp)



PRODUKTU MEKLĒTĀJS

IZSMIDZINĀMAIS 
TĪRĪŠANAS 
LĪDZEKLIS 
(41.lpp)

GARTENMÖBEL-
ÖL SPRAY 
(34.lpp)

DĀRZA MĒBEĻU 
KOPŠANAS  
KOMPLEKTS 
(34.lpp)
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DĀRZA MĒBELES

KOKA APŠUVUMS / VASARNĪCAS

EINMAL-LASUR 
HSPLUS

(37.lpp)

LANDHAUSFARBE
(38.lpp)

TERRASSEN-ÖL
(32.lpp)

EINMAL-LASUR 
HSPLUS

(37.lpp)

HOLZ- 
DECKFARBE 
(39.lpp)

HOLZ- 
IMPRÄGNIERUNG 
WR 
(40.lpp)

HIRNHOLZ-
WACHS 
(33.lpp)

LANDHAUSFARBE
(38.lpp)

HOLZSCHUTZ  
ÖL-LASUR
(36.lpp)

HOLZSCHUTZ  
ÖL-LASUR EFFEKT 
(37.lpp)

UV-SCHUTZ-ÖL/ 
UV-SCHUTZ-ÖL 
EXTRA 
(35.lpp)

EĻĻA AR UV 
AIZSARDZĪBU
UV-SCHUTZ-ÖL  
FARBIG 
(35.lpp)

HOLZ-ENTGRAUER 
KRAFT-GEL 
(41.lpp)
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KRĀSA UN AIZSARDZĪBA ĀRDARBIEM

TĪRĪŠANAS IEKĀRTA TERASĒM UN GRĪDĀM

PELĒKI KĻUVUŠA KOKA INTENSĪVA TĪRĪŠANA UN 
ATSVAIDZINĀŠANA

Koks kļūst pelēcīgs, tāpēc laiku pa laikam ir vēlama tā tīrīšana un 
atsvaidzināšana.

Tādā veidā tas saglabājas vēl ilgāk un atkal izskatās nevainojami

Profesionālu rezultātu panākšanai, pie autorizēta dīlera var iznomāt 
Osmo tīrīšanas iekārtu grīdām un terasēm. Pavasarī ar šīs iekārtas 
palīdzību koka terase var atgūt lielisku stāvokli, savukārt rudenī bez 
piepūles var dziļi iztīrīt iekštelpu grīdas segumu.

Izmantojot šādu apstrādi un Osmo koka apdares materiālus var 
ilgstoši aizsargāt koka virsmas, lai iegūtais redzamais, dabīgais 
un oriģinālais koka krāsas tonis saglabātos ilgāk. No materiāliem 
iesakām Osmo eļļas terasēm vai Osmo Holzschutz Öl-Lasur. Kā 
noslēdzošo segkārtu iesakām eļļu ar pretslīdes piedevām Anti-
Rutsch Terrassen-Öl.

PADOMI

PRIEKŠROCĪBAS

 > Eļļas terasēm nogludina koka virsmu un padara to 
ūdeni un netīrumus atgrūdošu.

 > Viegli atjaunot, nav nepieciešama slīpēšana vai 
grunts.

 > Osmo Teak-Öl Farblos ir bezkrāsaina un tādējādi 
nepasargā virsmu pret UV starojumu (kļūšanu 
pelēkai)

DARBARĪKI

APSTRĀDE

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

1. Pirmā kārta uzklāta plāni uz neapstrādāta (izturēta) koka apm.  
35 ml/m². Ieteikums: Sveķainas un sastāvdaļām bagātas koksnes 
vispirms ir jāiztur.

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

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

4. Otrā kārta apm. 35 ml/m². (Atjaunināšanām parasti pietiek ar  
1 kārtu uz notīrītas virsmas.)

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

24 m2 / 1 l

EĻĻA TERASĒM  
TERRASSEN-ÖL

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 0,75 115  00  018 4

 2,50 115  00  019 2

 0,75 115  00  012 4

 2,50 115  00  013 2  

 0,375 115  00  004 4  

 0,75 115  00  002 4

 2,50 115  00  005 2  

 0,75 115  00  020 4  

 2,50 115  00  021 2

 0,75 115  00  043 4

 2,50 115  00  045 2  

 0,75 115  00  081 4  

 2,50 115  00  082 2

 0,75 115  00  084 4

 2,50 115  00  085 2  

 0,75 115  00  063 4  

 2,50 115  00  062 2  

 0,75 115  00  141 4

 2,50 115  00  142 2  

 0,75 115  00  154 4  

 2,50 115  00  156 2

 

004  Douglas egle - dabiska

006  Bangkirai - dabiska

007  Tīkkoks - bezkrāsaina

009  Lapegle - dabiska

010  Termokoksne - dabiska

013  Garapa - dabiska

014  Massaranduba -  
dabiska

016  Bangkirai - tumša

019  Pelēka

021  Purva ozols

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

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



 

1KĀRTA

 

1KĀRTA
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APSTRĀDE

Gatavas virsmas 2 dienās, 2 kārtas (nav patstāvīgs apdares materiāls)

(1.kārta Terrassen-Öl, 2.kārta Anti-Rutsch Terrassen-Öl)

1. Pirmā pigmentētā kārta ar kādu no Osmo klāja eļļām uz 
neapstrādāta koka apm. 35 ml/m². 

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

3. Žūšanas laiks apm. 24 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23°C/ 
50 % rel. mitrums). Zemākas temperatūras un/vai augstāks mit-
rums var pagarināt žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju. 

4. Otrā kārta (noslēdzošā segkārta) apm. 35 ml/m² ar Anti-Rutsch 
Terrassen-Öl. (Remontiem parasti pietiek ar 1 kārtu uz notīrītas 
virsmas.) 

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

* Nav piemērots uz 007 Tīkkoks-eļļa

PRIEKŠROCĪBAS

 > Neslīdoša virsma
 > Pagarina apdares materiālu uz pigmentētu eļļu 

bāzes izturību, pateicoties papildus aizsardzībai 
pret nodilumu

 > Virsma ir ūdeni atgrūdoša, kā arī izturīga pret 
atmosfēras un UV iedarbību

 > Ar aizsargājošu plēvīti

PRIEKŠROCĪBAS

 > Aizsargā dēļu galus un zāģējuma vietas pret 
plaisāšanu

 > Samazina uzbriešanu un saraušanos
 > Novērš koka sastāvdaļu izskalošanos
 > Nesatur ūdeni un silikonu, viegli uzklāt
 > Augsta atmosfēras izturība
 > Apm. 250 dēļu galu apstrādei no abām pusēm

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Pretslīdes klāja eļļa Osmo Anti-Rutsch Terrassen-
Öl ir sevišķi piemērota terasēm un kāpnēm ārā no 
piem., bangkirai, massarandubas, garapas, lapegles, 
douglas egles vai priedes. Var izmantot rievotām, 
gropētām un sevišķi gludām virsmām.

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Vasks Osmo Hirnholz-Wachs ir sevišķi ietei-
cams terasēm, dēļu galiem un zāģējuma vietām, 
apšuvumam vai piekaramajiem griestiem no cietajām 
un mīkstajām koksnēm, piem., bangkirai, tīkkoks, 
massaranduba, garapa, cumaru, kā arī priede, egle, 
douglas egle, lapegle, ciedrs, termo koksne utt.

DARBARĪKI

DARBARĪKI

APSTRĀDE

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

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

3. Otrā kārta apm. 50 ml/m².

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

24 m2 / 1 l

5 m2 / 1 l

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 0,75 115  00  074 4

 2,50 115  00  073 2

 25,00 115  00  072 1

 

430  Bezkrāsaina pretslīdes

EĻĻA TERASĒM AR PRETSLĪDES  
EFEKTU  
ANTI-RUTSCH TERRASSEN-ÖL

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

0,375 103  00  151  4

 

5735  Bezkrāsains

AIZSARGVASKS DĒĻU GALIEM  
HIRNHOLZ-WACHS

Ieteikums: Produkta segtspēja ir ļoti atkarīga no koka tipa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/cirstām virsmām. Citas virsmas, piem., tīrītas ar suku vai strukturētas var samazināt segtspēju. 
Rezultāti var atšķirties atkarībā no koku sugām un īpašībām . Tāpēc ir ieteicams veikt izmēģinājuma uzklāšanu.

PADOMI AIZSARGPĀRKLĀJUMS PRET SŪNĀM UN AĻĢĒM

Tā, lai neviens tāds mikroorganisms kā pelējums, aļģes vai sūnas 
nevarētu iekļūt koka apdares materiālā un izraisīt nepievilcīgas 
krāsas maiņas, aizsargplēvītei var pievienot biocīdas aktīvas 
sastāvdaļas (nejaukt ar impregnēšanu, kas aizsargā pret kaitēkļu 
uzbrukumu no iekšpuses). Osmo uzlabotās biocīdu sastāvdaļas 
ir tieši tādas, lai lielā mērā novērstu kaitīgu ietekmi uz cilvēkiem. 
Tomēr daudzi patērētāji priekšroku dod koka apdares materiāliem 
bez aizsargplēvītes, ja tā nav nepieciešama. Tāpēc Osmo piedāvā 
arī koksnes apdares materiālus bez jebkādiem biocīdiem.



 

1KĀRTA

25 m2 / 1 l

DĀRZA MĒBEĻU KOPŠANAS  
KOMPLEKTS  
GARTENMÖBEL-PFLEGESET

Produkts
Preces 
numurs Pakā Cena

Dārza mēbeļu kopšanas 
komplekts  
Gartenmöbel-Pflegeset

139  00  125 1
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KRĀSA UN AIZSARDZĪBA ĀRDARBIEM

IZSMIDZINĀMĀ EĻĻA DĀRZA  
MĒBELĒM  
GARTENMÖBEL-ÖL SPRAY

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 0,40 103  00  060 6

 

008  Bezkrāsaina

APSTRĀDE

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

1. Izsmidzināšanas attālums apm. 25 cm. Pēc tam ar suku iesmērēt 
koksnē.

2. Apstrādes laikā apsegt un pasargāt blakus esošās zonas un daļas, 
kas nav jāapstrādā. Lieko noslaucīt ar drānu.

3. Žūšanas laiks apm. 4 - 6 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 
23°C/ 50 % rel. mitrums). Zemākas temperatūras un/vai augstāks 
mitrums var pagarināt žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju un 
apsmidzināt otrreiz

4. Lai atkārtoti apstrādātu zonas, parasti pietiek ar apsmidzināšanu 
vienu reizi.

5. Pēc lietošanas notīrīt aerosola sprauslu

PRIEKŠROCĪBAS

 > Var uzklāt arī grūti sasniedzamām mēbeļu virsmām
 > Bezkrāsaina, ūdeni un netīrumus atgrūdoša eļļa
 > Izceļ koka dabīgo struktūru
 > Dziļi iesūcas koka struktūrā
 > Mitrumu regulējošs un novērš uzbriešanu un sarukšanu

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

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

DARBARĪKI

DARBARĪKI

KOMPLEKTĀ IETILPST

 > Holz-Entgrauer Kraft-Gel – virsmu attīrīšanas gēls
 > Gartenmöbel-Öl Spray – aizsargeļļa
 > Vilnas pulēšanas materiāls
 > Cieta birste
 > Kopšanas norādījumi

PRIEKŠROCĪBAS

 > Pilns komplekts pelēki kļuvušu dārza mēbeļu atjaunošanai
 > Lietpratīga tīrīšana pateicoties vilnas pulēšanas materiālam un cietai 

birstei
 > Holz Entgrauer Kraft-Gel atsvaidzina un tīra
 > Izceļ koka dabīgo struktūru
 > Gartenmöbel-Öl Spray aizsargā, kopj un dziļi iesūcas koka struktūrā
 > Mitrumu regulējošs un novērš uztūkšanu un sarukšanu.

APSTRĀDE

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

1. Aizslaucīt lielos netīrumus ar cietu suku.

2. Bojājumus koksnē izlīdzināt ar vilnas pulēšanas materiālu.

3. Samitrināt virsmu ar ūdeni.

4. Uzklāt Holz Entgrauer Kraft-Gel un iesmērēt to koksnē ar cietu suku.

5. Noskalot ar tīru ūdeni un pilnībā nožāvēt (min. 24 stundas).

6. Pirmā kārta Gartenmöbel-Öl Spray uz neapstrādāta koka apm. 50 – 
100 ml/m² (atkarībā no liekās izsmidzināšanas un apakšvirsmas).

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

8. Žūšanas laiks apm. 12 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23°C/ 50 
% rel. mitrums). Zemākas temperatūras un/vai augstāks mitrums var 
pagarināt žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju

9. Otrā kārta apm. 50 – 100 ml/m2.

10. Žūšanas laiks apm. 12 stundas; skatīt 8. punktu.

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Osmo Dārza mēbeļu kopšanas komplekts ir piemērots koka virsmu 
kopšanai ārdarbos. Sevišķi ieteicams dārza un terašu mēbelēm.



 

1KĀRTA

 

1KĀRTA

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 0,75 116  00  021 4

 2,50 116  00  022 2

 0,75 116  00  026 4

 2,50 116  00  027 2

 

410  Bezkrāsaina

420  Bezkrāsaina ar 
paaugstinātu 
aizsardzību

EĻĻA AR UV AIZSARDZĪBU  
UV-SCHUTZ-ÖL

APSTRĀDE

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

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

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

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

4. Otrā kārta apm. 55 ml/m².

5. Žūšanas laiks apm. 12 stundas; skatīt 3. punktu.
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Ieteikums: Produkta segtspēja ir ļoti atkarīga no koka tipa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/cirstām virsmām. Citas virsmas, piem., tīrītas ar suku vai strukturētas var samazināt segtspēju. 
Rezultāti var atšķirties atkarībā no koku sugām un īpašībām. Tāpēc ir ieteicams veikt izmēģinājuma uzklāšanu.

18 m2 / 1 l

18 m2 / 1 l

DARBARĪKI

DARBARĪKI

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

UV aizsardzības eļļa Osmo UV-Schutz-Öl Extra 
ir piemērota visām vertikālajām koka virsmām 
ārdarbos: durvis, logi un logu slēģi, auto nojumes, 
koka apšuvums, žogi, lapenes un citas būves. Var 
izmantot uz bambusa virsmām.

PRIEKŠROCĪBAS

 > Ar vai bez aizsargājošu plēvīti (410 bez 
aizsargājošas plēvītes; 420 ar aizsargājošu 
plēvīti)

 > Kā noslēdzošā segkārta uz jau tonēta, 
apstrādāta koka, tas ievērojami pagarina starp-
laikus starp remonta darbiem

 > Kā atsevišķs apdares materiāls, tas palēnina 
pāreju uz pelēcīgumu, pateicoties UV 
aizsardzības koeficientam 12, salīdzinājumā ar 
neapstrādātu koku

EĻĻA AR UV AIZSARDZĪBU  
UV-SCHUTZ-ÖL FARBIG

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 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  Egle, zīdaini matēta, ar 
paaugstinātu aizsardzību

425  Ozols,zīdaini matēta, 
ar paaugstinātu 
aizsardzību

426  Lapegle, zīdaini matēta, ar 
paaugstinātu aizsardzību

427  Zaļā duglāzija, zīdaini 
matēta, ar paaugstinātu 
aizsardzību

428  Sarkanais ciedrs, zīdaini 
matēta,ar paaugstinātu 
aizsardzību

429  Dabīgs, zīdaini matēts,  
ar paaugstinātu 
aizsardzību

APSTRĀDE

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

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

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

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

4. Otrā kārta apm. 55 ml/m².

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

PRIEKŠROCĪBAS

 > Ar aizsargslāni
 > Kā noslēdzošā segkārta uz jau tonēta, 

apstrādāta koka, tā ievērojami pagarina starp-
laikus starp remonta darbiem

 > Kā atsevišķs apdares materiāls, tā palēnina 
pāreju uz pelēcīgumu, pateicoties UV 
aizsardzības koeficientam 12, salīdzinājumā ar 
neapstrādātu koku

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

UV aizsardzības eļļa Osmo UV-Schutz-Öl Extra 
ir piemērota visām vertikālajām koka virsmām 
ārdarbos: durvis, logi un logu slēģi, auto nojumes, 
koka apšuvums, žogi, lapenes un citas būves. Var 
izmantot uz bambusa virsmām.
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KRĀSA UN AIZSARDZĪBA ĀRDARBIEM

APSTRĀDE

Gatava virsma 1 dienā, 2 kārtas

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

2. Kļūdas uz slapjas virsmas var labot 15 minūšu laikā pēc pirmās 
uzklāšanas.

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

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

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

*701 Bezkrāsains matēts, bez UV aizsardzības.

PRIEKŠROCĪBAS

 > Grunts un krāsa vienā apdares materiālā
 > Ūdeni atgrūdoša un ļoti izturīga pret atmosfēras 

un UV iedarbību
 > Mikroporaina un elpojoša virsma
 > Pārklājums ir aizsargāts pret pelējumu, aļģu un 

sēnīšu izplatību

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Krāsa Osmo Holzschutz Öl-Lasur ir ideāla ikvienai 
koka virsmai ārdarbos: durvis, logi un logu slēģi 
(izmērā nemainīgas būvdetaļas), auto nojumes, 
koka apšuvums, balkoni, žogi, lapenes, dārza 
mēbeles un vasarnīcas (būvdetaļas bez noteikta 
izmēra).

DARBARĪKI

 

1KĀRTA

26 m2 / 1 l

LAZĒJOŠA EĻLAS KRĀSA  
HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR

Pēc pieprasījuma pieejams arī 25 l tvertnēs.

Padoms: Pieejami arī 186 RAL un 1950 NSC krāsu toņi

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 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

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 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  Priede

701  Bezkrāsaina

702  Lapegle

703  Sarkankoks

706  Ozols

707  Riekstkoks

708  Tīkkoks

710  Akmens priede

712  Melnkoks

727  Palisandrs

728  Ciedrs

729  Egles zaļa

731  Oregons/Priede

732  Gaišs ozols

 

900  Balta

903  Bazalta pelēka

905  Patīna

906  Pērļu pelēka

907  Kvarca pelēka

SKAISTAS MATĒTAS VIRSMAS

Ja virsma neuzsūc koka apdares materiālu vienmērīgi, krāsojums 
būs nevienmērīgs. Lai panāktu kvalitatīvāku un patīkamāku virsmu, 
iesakām vispirms virsmu apstrādāt ar koka beici Holzschutz Öl-Lasur 
701 bezkrāsaina. Tādējādi tiek nomatētas spīdīgās vietas un tiek 
radīts vienmērīgs pārklājums.

PADOMI



 

1KĀRTA

 

1KĀRTA

S
askaņā ar DIN EN 71.3 noturīgs pret sviedriem un sie

kalā
m

Nekaitīgs cilvēkiem, 
dzīvniekiem un augiem 

(pēc izžūšanas)
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APSTRĀDE

Gatava virsma 1 dienā, 2 kārtas

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

2. Kļūdas slapjā pārklājumā var labot 15 minūtes pēc pirmās 
uzklāšanas.

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

4. Otrā kārta (nosedzošā segkārta)apm. 35 ml/m². (Remontam 
parasti pietiek ar 1 kārtu uz notīrītas virsmas.)

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

PRIEKŠROCĪBAS

 > Ar īstām metāliskām daļiņām
 > Caurspīdīga, zīdaina, ārdarbiem
 > Grunts un krāsa vienā apdares materiālā
 > Ūdeni atgrūdoša un ļoti izturīga pret atmosfēras un 

UV iedarbību
 > Mikroporaina un elpojoša virsma
 > Pārklājums ir aizsargāts pret pelējumu, aļģu un 

sēnīšu izplatību

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Krāsa Osmo Holzschutz Öl-Lasur Effekt ir ieteica-
ma ikvienai koka virsmai ārdarbos: durvis, logi un 
logu slēģi (izmērā nemainīgs), auto nojumes, koka 
apšuvumi, balkoni, koka terases, vārti, lapenes, 
dārza mēbeles un vasarnīcas (bez noteikta izmēra).

DARBARĪKI

Ieteikums: Produkta segtspēja ir ļoti atkarīga no koka tipa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/cirstām virsmām. Citas virsmas, piem., tīrītas ar suku vai strukturētas var samazināt segtspēju. 
Rezultāti var atšķirties atkarībā no koku sugām un īpašībām. Tāpēc ir ieteicams veikt izmēģinājuma uzklāšanu.

26 m2 / 1 lLAZĒJOŠA EĻLAS KRĀSA  
HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR  
EFFEKT

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena 

 0,75 121  00  230 4

 2,50 121  00  231 2

 0,75 121  00  242 4

 2,50 121  00  243 2

 0,75 121  00  248 4

 2,50 121  00  249 2

1140  Ahāta sudrabota

1142  Grafīta sudrabota

1143  Oniksa sudrabota

APSTRĀDE

Gatava virsma 1 dienā, 1 kārta

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

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

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

PRIEKŠROCĪBAS

 > Dubulta segtspēja pateicoties augstajam eļļas 
saturam – taupa naudu un laiku

 > Nogludina koka virsmu, neplaisā, nelobās, 
nenoslāņojas un neveido pūslīšus

 > Ilgstošs, izturīgs pret atmosfēras un UV 
iedarbību, ūdeni atgrūdošs un regulē mitrumu

 > Neļauj kokam uzbriest

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Osmo Einmal-Lasur HSPlus ir ideāls koka virs-
mu aizsardzībai ārdarbos: auto nojumes, koka 
apšuvums, balkoni, žogi, lapenes, dārza mēbeles 
un vasarnīcas. Ļoti labi piemērots iepriekš 
apstrādātu mikroporainu virsmu atjaunošanai.

DARBARĪKI

26 m2 / 1 l

Pēc pieprasījuma pieejams arī 25 l tvertnēs.

LAZĒJOŠA EĻĻAS KRĀSA  
VIENAI KĀRTAI  
EINMAL-LASUR HSPLUS

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 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  Baltegle

9212  Sudrabpapele

9221  Priede

9232  Sarkankoks

9234  Skandināvijas sarkana

9235  Sarkanais ciedrs

9236  Lapegle

9241  Ozols

9242  Egles zaļa

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 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  Riekstkoks

9262  Tīkkoks

9264  Palisandrs

9271  Melnkoks



38

KRĀSA UN AIZSARDZĪBA ĀRDARBIEM

APSTRĀDE

Gatava virsma 2 dienās, 2 kārtas

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

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

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

4. Otrā kārta apm. 35 ml/m². (Remontam parasti pietiek ar 1 kārtu 
uz notīrītas virsmas.)

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

PRIEKŠROCĪBAS

 > Paliek redzama koka struktūra
 > Visus krāsas toņus savā starpā var 

maisīt
 > Landhausfarbe ir izturīga pret 

atmosfēras iedarbību un noturīga pret 
nelieliem bojājumiem

 > Augsta izturība pret siekalām un 
sviedriem, piemērota bērnu rotaļlietām

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Krāsa Osmo Landhausfarbe ir ļoti ieteicama visām koka virsmām 
ārdarbos, kur nepieciešama ārkārtēja izturība: koka apšuvums, bal-
koni, logi un logu slēģi, vārti, lapenes, koka paneļi, dārza mēbeles un 
vasarnīcas, auto nojumes utt. Ideāla iepriekš apstrādātu, izturētu koka 
virsmu vai vecu mikroporainu pārklājumu atjaunošanas.

DARBARĪKI

 

1KĀRTA

26 m2 / 1 l

SEDZOŠA EĻĻAS KRĀSA  
LANDHAUSFARBE

Pēc pieprasījuma pieejams arī 25 l tvertnēs.

Padoms: Pieejami arī 186 RAL un 1950 NSC krāsu toņi

S
askaņā ar DIN EN 71.3 noturīgs pret sviedriem un sie

kalā
m

Nekaitīgs cilvēkiem, 
dzīvniekiem un augiem 

(pēc izžūšanas)

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 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  Gaiša okera

2204  Ziloņkauls

2205  Saulespuķu dzeltena

2308  Ziemeļu sarkana

2310  Ciedrs/Sarkankoks

2311  Karmīnsarkana

2404  Egles zaļa

2501  Labradora zila

2506  Karaliski zila

2507  Dūju zila

2606  Vidēji brūna

2607  Tumši brūna

2703  Kokogle

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 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  Krēslas pelēka

2708  Oļu pelēka

2716  Antracīta pelēka

2735  Gaiši pelēka

2742  Satiksmes pelēka



 

1KĀRTA

S
askaņā ar DIN EN 71.3 noturīgs pret sviedriem un sie

kalā
m

Nekaitīgs cilvēkiem, 
dzīvniekiem un augiem 

(pēc izžūšanas)

VĒL VAIRĀK KRĀSU TOŅU

JŪSU KLIENTI VĒLAS TONI, KAS NAV ATRODAMS MŪSU  
PRODUKTU KLĀSTĀ?

Jūs varat iegādāties mūsu eļļas bāzes krāsu Landhausfarbe un 
Holzschutz Öl-Lasur gandrīz visos RAL un NCS krāsu toņos. 
Landhausfarbe krāsu toņus pēc individuālām vēlmēm tonē pēc 
pasūtījuma. Šādiem pasūtījumiem minimālais pasūtījuma daudz-
ums ir 1 x 2.5 litri vienam krāsas tonim.

Zvaniet mums, lai uzzinātu vairāk.

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 0,75 112  00  002 4

 2,50 112  00  003 2

 

2104  Balta

39

APSTRĀDE

Gatava virsma 1 dienā, 2 kārtas

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

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

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

4. Otrā kārta apm. 45 ml/m².

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

PRIEKŠROCĪBAS

 > Ieteicama logiem un durvīm
 > Augsta ūdens atgrūšanas spēja, izturīga pret 

atmosfēras un UV iedarbību
 > Viegli noklāt, izcila segtspēja

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Koka beice Osmo Holz-Deckfarbe ir ļoti ieteicama 
visām koksnēm ārdarbos un iekšdarbos. Ideāls 
apdares materiāls izmērā nemainīgām būvdetaļām, 
piem., logi, logu slēģi un durvis – kā arī būvdetaļām 
bez noteikta izmēra – piem., piekaramie griesti, vārti, 
aizsegi, lapenes, stabi, dārza nojumes, siltumnīcas 
un dārza mēbeles.

DARBARĪKI

PADOMI

Ieteikums: Produkta segtspēja ir ļoti atkarīga no koka tipa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/cirstām virsmām. Citas virsmas, piem., tīrītas ar suku vai strukturētas var samazināt segtspēju. 
Rezultāti var atšķirties atkarībā no koku sugām un īpašībām. Tāpēc ir ieteicams veikt izmēģinājuma uzklāšanu.

20 m2 / 1 l

SEDZOŠA EĻĻAS BEICE  
HOLZ-DECKFARBE

BIOCĪDAS AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS

Osmo Landhausfarbe krāsa pēc pieprasījuma ir pieejama arī ar 
biocīdām aktīvām sastāvdaļām, lai veidotu aizsargpārklājumu pret 
aļģēm un sēnīšu slimībām.



 

1KĀRTA
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KRĀSA UN AIZSARDZĪBA ĀRDARBIEM

APSTRĀDE

Gatava virsma 1 dienā, 1 kārta (nav atsevišķs apdares materiāls)

1. Ar otu uzklāt apdares materiālu uz neapstrādāta koka apm. 160 – 
200 ml/m2. Uzklāt uz visām pusēm, ja iespējams.

2. Žūšanas laiks apm. 12 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23°C 
/ 50 % rel. mitrums). Zemākas temperatūras un/vai augstāks mit-
rums var pagarināt žūšanas laiku. Nodrošināt labu ventilāciju.

3. Noslēdzošā segkārta 3 mēnešu laikā ar Einmal-Lasur HS Plus, 
Landhausfarbe, Holzschutz Öl-Lasur, Holz-Deckfarbe vai 
UVSchutz-Öl.

Lietojiet biocīdus droši! Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un 
produkta informāciju.

PRIEKŠROCĪBAS

 > Augsta ūdens atgrūšanas spēja, novērš 
uzbriešanu un sarukšanu

 > Profilaktisks pret tādiem dzīvnieku un augu 
kaitēkļiem kā puve, zilējums un kukaiņi

 > Ideāls kā grunts eļļas bāzes apdares 
materiāliem

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Osmo Holz-Imprägnierung WR kalpo kā aizsardzība 
pret kukaiņiem, puvi un zilējumu atbilstoši DIN 
68800 3.daļai-koksnei ārdarbos, kas nav pakļauta 
konstruktīvajām slodzēm, izmērā nemainīgai, 
ierobežoti izmērā nemainīgai vai bez noteikta 
izmēra un bez tiešas saskares ar zemi (piem., 
logi, paceļamie slēģi, durvis, lapenes, režģi, dārza 
mēbeles utt.).

DARBARĪKI

5– 6 m2 / 1 l

 

1KĀRTA

APSTRĀDE

1. Aizslaucīt lielos netīrumus.

2. Atšķaidīt koncentrātu 1:20 līdz 1:10 ar ūdeni. Uzklāt uz netīrām 
zonām, atdalīt netīrumus ar skrāpi un pēc tam noskalot ar ūdeni. 
Noteikti veiciet izmēģinājuma uzklāšanu! Neizmantot neatšķaidītu! 
Vienmēr izmantot uz visas zonas!

3. Pielietojuma laiks apm. 10 minūtes, pēc tam rūpīgi noskalot ar 
ūdeni.

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

PRIEKŠROCĪBAS

 > Augstas iedarbības 
koncentrāts

 > Dziļas iedarbības tīrīšanas 
spēja

 > Augsta segtspēja
 > Viegli lietot

IETEICAMAIS  
PIELIETOJUMS

Tīrīšanas līdzeklis Osmo WPC 
& BPC Reiniger tika speciāli 
izstrādāts polimēra maisījumu, 
piem., WPC un BPC, un 
citu ūdeni atgrūdošu virsmu 
ārdarbos, piem., plastmasas 
dārza mēbeļu un žogu sistēmu 
tīrīšanai.

10– 50 m2 / 1 l

 

1KĀRTA

APSTRĀDE

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

2. Uzklāt uz virsmas Osmo Holzterrassen-Reiniger atšķaidītu ar 
mazgāšanas ūdeni. (Deva ir atkarīga no piesārņojuma pakāpes 
1:25 līdz maks. 1:1.)

3. Tīrīt koku šķiedru virzienā ar skrāpi. (Mašīnapstrādei uz klājiem 
ieteicams izmantot Osmo tīrīšanas iekārtu grīdām un terasēm)

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

5. Pēc tīrīšanas noskalot ar tīru ūdeni.

PRIEKŠROCĪBAS

 > Augstas iedarbības 
koncentrāts

 > Dziļas iedarbības tīrīšanas 
spēja

 > Augsta segtspēja
 > Viegli lietot

IETEICAMAIS  
PIELIETOJUMS

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

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

 0,75 138  00  001 4

 2,50 138  00  002 2

 25,00 138  00  003 1

 

4001  Bezkrāsains

EĻLAS BĀZES IMPREGNĒŠANAS 
LĪDZEKLIS  
HOLZ-IMPRÄGNIERUNG WR

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

   1,00 139  00  150 6

 5,00 139  00  151 1

 

8025  Bezkrāsains

TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS- 
KONCENTRĀTS TERASĒM  
HOLZTERRASSEN-REINIGER

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

   1,00 139  00  078 6

 5,00 139  00  079 1

 

8021  Bezkrāsains

KOMPOZĪTMATERIĀLU  
TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS  
WPC & BPC REINIGER

30– 100 m2 / 1 l



 

1KĀRTA

 

1KĀRTA

IETEICAMAIS  
PIELIETOJUMS

Izsmidzināmais tīrīšanas līdzeklis 
ir piemērots eļļotu koka virsmu un 
dārza mēbeļu tīrīšanai ārdarbos. 
Īpaši ieteicams to izmantot 
virsmām, apstrādātām ar Osmo 
Terassen-Öl vai eļļu dārza 
mēbelēm.
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APSTRĀDE

Gatava virsma 1 dienā

1. Aizslaucīt lielos netīrumus.

2. Samitrināt virsmu ar ūdeni.

3. Uz pelēki kļuvušas virsmas uzklāt apm. 100 ml/m².

4. Pēc reakcijas laika (min. 20 minūtes), noberzt ar cietsaru birsti vai 
skrāpi un lielu daudzumu ūdens. Virsmu var pārklāt pēc apm. 48 
stundām (normāli klimatiskie apstākļi, 23°C/50 % rel. mitrums). 
Zemākas temperatūras un/vai augstāks mitrums var pagarināt 
žūšanas laiku.

5. Pēc tam aizsargāt virsmu ar kādu no Osmo koksnes apdares 
materiāliem ārdarbiem.

IETEICAMAIS PIELIETO-
JUMS

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

APSTRĀDE

1. Aizslaucīt lielos netīrumus.

2. Atkarībā no zaļuma attīstības pakāpes – tīrs vai atšķaidīts ar mak-
simums 10 daļām ūdens – uzklāt vienmērīgi ar krāsas otu, cietu 
suku, lejkannu vai izsmidzinātāju uz sausas virsmas. Neskalot ar 
ūdeni.

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

4. Patēriņš: atkarībā no apaugšanas pakāpes1 l = 30 – 100 m².

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

Lietojiet biocīdus droši! Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķetes un 
produkta informāciju.

IETEICAMAIS  
PIELIETOJUMS

Tīrītājs Osmo Gard Clean ir ideāls 
zaļuma noņemšanai no koka vai 
plastmasas dārza mēbelēm, kā 
arī no apšuvuma, kas izgatavots 
no akmens (arī kapakmeņiem), 
plastmasas (pārbaudīt toņa 
noturību), betona, Eternit 
paneļiem utt.

Ieteikums: Produkta segtspēja ir ļoti atkarīga no koka tipa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/cirstām virsmām. Citas virsmas, piem., tīrītas ar suku vai strukturētas var samazināt segtspēju. 
Rezultāti var atšķirties atkarībā no koku sugām un īpašībām. Tāpēc ir ieteicams veikt izmēģinājuma uzklāšanu.

10– 20 m2 / 1 l

30– 100 m2 / 1 l

PRIEKŠROCĪBAS

 > Atjauno neizturēta koka 
dabisko raksturu; atkal kļūst 
redzams svaigais, siltais 
krāsas tonis.

 > Produktam nav smaržas un 
tas bioloģiski noārdās.

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

   0,50 139  00  115 6

 2,50 129  00  075 1

 

6609  Bezkrāsains

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

   1,00 133  00  021 6

 5,00 133  00  027 1

 

6606  Bezkrāsains

KOKA VIRSMU  
ATTĪRĪŠANAS GĒLS  
HOLZ ENTGRAUER KRAFT-GEL

TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS DAŽĀDĀM 
VIRSMĀM GARD CLEAN

IZSMIDZINĀMAIS TĪRĪŠANAS  
LĪDZEKLIS

APSTRĀDE

1. Noslaukiet netīrumus

2. Uzsmidziniet līdzekli

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

PRIEKŠROCĪBAS

 > Ļoti iedarbīga tīrīšana
 > Attīra nebojājot virsmu
 > Saglabā un atjauno virsmu
 > Viegla uzklāšana
 > Piemērots mājsaimniecībās 

un sabiedriskās telpās
 > Piemērots visām koka sugām

PRIEKŠROCĪBAS

 >  Notīra zaļumu un citu dabis-
ku piesārņojumu pilnīgi, ātri 
un maigi

 > Vāja smarža, aizkavē jauna 
piesārņojuma augšanu

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

   0,50 129  00  091 6

 

8027  Bezkrāsains



DARBARĪKI UN PIEDERUMI
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Piedāvājiet saviem 
klientiem universālu 
risinājumu – mūsu 
darbarīki un pie-
derumi ir patiešām 
pārliecinoši.
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DARBARĪKI UN PIEDERUMI

PULĒŠANAS 
IEKĀRTA
(47.lpp)

TĪRĪŠANAS  
IEKĀRTA GRĪDĀM 
UN TERASĒM
(47.lpp)

BIRSTE AR 
SMIDZINĀTĀJU
(47.lpp)

TĪRĪŠANAS 
SALVETES 
EASY CLEAN
(50.lpp)

SVEĶU 
NOŅEMŠANAS 
KOMPLEKTS
(46.lpp)

DARBARĪKI / PIEDERUMI

PULĒŠANAS  
SALVETES  
EASY PADS 
(50.lpp)

TĪRĪŠANAS  
KOMPLEKTS 
GRĪDĀM 
(49.lpp)



PRODUKTU MEKLĒTĀJS
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TELESKOPISKS  
ROKTURIS 
(48.lpp)

GRĪDAS SARENE 
AR ROKTURI
(48.lpp)

GRĪDAS RULLĪŠA 
KOMPLEKTS
(48.lpp)

OTA
(50.lpp)

RULLĪŠA UN OTAS 
KOMPLEKTS
(49.lpp)

PROFESIONĀLĀ 
EĻĻAS LĀPSTIŅA 
(50.lpp)

GALDNIEKU TEPE 
(KOMPLEKTS)
(46.lpp)

TEPE KOKAM
(46.lpp)

ŠĶĪDINĀTĀJS 
PINSELREINIGER 
UND  
VERDÜNNER 
(50.lpp)

DARBARĪKI / PIEDERUMI

DUBULTĀ 
ASMEŅA EĻĻAS 
LĀPSTIŅA  
(50.lpp)

MAISĪŠANAS KOCIŅŠ 
(50.lpp)

TERASES  
SARENE AR  
ROKTURI,  
KOMPLEKTS 
(49.lpp)

BIRSTE AR ROKTURI 
TERASU KOPŠANAI 
(49.lpp)

BIRSTES UZLIKU 
TURĒTĀJS 
(48.lpp)

PALIKTŅU/
SPILVENTIŅU 
TURĒTĀJS 
(50.lpp)

TERASES SARENE AR 
ROKTURI
(49.lpp)



PRIEKŠROCĪBAS

 > Augstas aizpildīšanas spējas
 > Ātra žūšana
 > Labas slīpēšanas īpašības
 > Vāja smarža

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Piemērota nelielu plaisu (< 2 mm) un nelielu bojājumu (piem., 
skrūvju caurumi) koka grīdas segumos un parketā aizpildīšanai. Var 
izmantot universāli uz visām koku sugām. Nav piemērota elastīgām 
konstrukcijām, piem., dēļu vai atsperu grīdām, kā arī korķu grīdām.

APSTRĀDE

1. Pirms lietošanas, labi samaisīt spainī, lai samaisītos visa tepe, kas 
nosēdusies apakšā.

2. Iemaisīt slīpēšanas putekļus, vislabāk no tā paša koka veida ar 
graudiņu izmēru 80-120, biezā pastā (apm. 15 % svara pieau-
gums, pēc slīpēšanas putekļu pievienošanas).

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

4. Pēc 30 – 60 minūtēm izžuvušo pastu var raupji noslīpēt (grauds 
P80) un pēc tam smalki noslīpēt (grauds P100 – 120), tā lai uz par-
keta virsmas nepaliktu koka tepe. Lielāko daļu laika ir pietiekama 
smalkā slīpēšana ar P100 – 120.

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

Ieteikums: Tā kā koka tepes maisījums un apstrāde ir ļoti atkarīga 
no koka sugas un slīpēšanas putekļiem, mēs noteikti iesakām veikt 
izmēģinājuma uzklāšanu!

Neaizpildīt savienojuma vietas atsperu vai dēļu grīdas segumos!

TEPE KOKAM

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

   5,00 151  00  024 1

 

7350  Bezkrāsaina
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DARBARĪKI UN PIEDERUMI

APSTRĀDE

1. Noņemt stipru sveķu notecējumu ar neasu skrāpi, nebojājot 
virsmu.

2. Samitrināt komplektā iekļauto drānu ar Osmo Resin Remover un 
noberzt plāno sveķu plēvīti. Nodrošināt labu ventilāciju.

3. Matētās zonas noberzt ar kokvilnas drānu, kas samitrināta ar Osmo 
Touch-Up Matt/Satin un ļaut koka beicei žūt apm. 10 – 12 stundas. 
Nodrošināt labu ventilāciju.

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Osmo Harz-Entferner komplekts ir piemērots 
notecējušu sveķu noņemšanai pat uz iepriekš 
apstrādātām krāsotām virsmām.

PRIEKŠROCĪBAS

 > Ātra uzklāšana
 > Garantē pilnīgu jebkādu virsmas nogulšņu 

noņemšanu
 > Nav nepieciešams ūdens

DARBARĪKI

KOMPLEKTĀ IETILPST

 > Resin Remover
 > Touch-Up Matt/Satin
 > Kokvilnas drānas
 > Skrāpis
 > Norādījumi

SVEĶU NOŅEMŠANAS  
KOMPLEKTS  
HARZENTFERNER-SET

Produkts
Preces 
numurs Pakā Cena

Sveķu noņemšanas kom-
plekts Harzentferner-Set 129  00  035 1

GALDNIEKU TEPE

Krāsas kods
Tilpums 
Grami

Preces 
numurs Pakā Cena

 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

PRIEKŠROCĪBAS

 > Pēc nožūšanas, var apstrādāt ar visiem Osmo koksnes apdares 
materiāliem

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Osmo Galdnieku tepe ir piemērots nelielu plaisu, caurumu un savienoju-
ma vietu kokā aizpildīšanai.

GALDNIEKU TEPE (KOMPLEKTS)

Produkts
Tilpums 
Grami

Preces 
numurs Pakā Cena

Galdnieku tepe (komplekts)  30 x 100 130  00  020 1

 

7300  Balta

7301  Dižskābardis

7302  Priede

7303  Sarkankoks

7304  Ozols
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PRIEKŠROCĪBAS

 > Ātrs un efektīvs darbs
 > Viegls darbs
 > Dažādi pulēšanas diski dažādiem pielietojumiem

PRIEKŠROCĪBAS

 > Piemērota tīrīšanai iekštelpās un ārdarbos
 > Intensīvi tīra koka terases un atsvaidzina pelēki kļuvušu koka virsmu
 > Dziļi tīra iekštelpu koka grīdas segumus
 > Sevišķi efektīvs pretēji rotējošo birstu dēļ
 > Atdala un noņem netīrumus vienā tīrīšanas piegājienā
 > Ūdeņus savāc tvertnē
 > Iekārtu var iznomāt no autorizēta dīlera

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

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

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

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

IZMANTOŠANA

 > Balts pulēšanas disks– ikdienas mājsaimniecības netīrumu un 
traipu noņemšanai (ideāls tonētu koksnes apdares materiālu 
uzklāšanai uz grīdas segumiem un atkārtotai grīdas segumu 
eļļošanai ar Hartwachs-Öl).

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

 > Zaļš pulēšanas disks – intensīvai tīrīšanai un 2-komponentu pro-
duktu iesmērēšanai.

 > Mikrošķiedras pulēšanas disks – noņem netīrumus.
 > Birstes strukturētu virsmu tīrīšanai.

Produkts
Preces 
numurs Pakā Cena

Tīrīšanas iekārta terasēm un 
grīdām 140  00  250 1

Apmaiņas birste - universāla - 
iekšdarbiem 140  00  252 1

Sānu birste - universāla - 
iekšdarbiem 140  00  254 1

Sānu birste - abrazīva - 
ārdarbiem 140  00  256 1

Produkts
Preces 
numurs Pakā Cena

Pulēšanas iekārta  
FloorXcenter 140  00  240 1

FloorXcenter balts pulēšanas 
disks 140  00  241 5

FloorXcenter sarkans 
pulēšanas disks 140  00  242 5

FloorXcenter Zaļš pulēšanas 
disks 33cm 140  00  259 5

FloorXcenter mikrošķiedras 
pulēšanas disks 140  00  243 5

FloorXcenter birstu kom-
plekts 140  00  244 1

TĪRĪŠANAS IEKĀRTA TERASĒM  
UN GRĪDĀM

PULĒŠANAS IEKĀRTA  
FLOORXCENTER

PRIEKŠROCĪBAS

 > Ātri un viegli lietot
 > Nav nepieciešams mazgāšanas ūdens
 > Kasetnes pieejamas dažādiem grīdas segumu veidiem
 > Aktīvās šķiedras drāna ir mazgājama veļas mašīnā

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Osmo birste ar iestrādātu izsmidzināšanu Spray-Mop ir piemērota ātrai 
gluda koka, flīžu un akmens grīdas segumu slapjajai tīrīšanai.

BIRSTE AR SMIDZINĀTĀJU  
SPRAY MOP

Produkts
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena 

Birste ar smidzinātāju Spray 
Mop   129  00  080 1

Clean-Fix kasetne  0,75 129  00  081 6

Clean-Fix  5,00 129  00  082 1

Aktīvās šķiedras drāna birstei 
Spray Mop   129  00  083 1

KOMPLEKTĀ IETILPST

 > Slota ar iestrādātu izsmidzināšanu
 > Clean-Fix kasetne 0.75 l
 > Aktīvās šķiedras drāna



KATRAI DARBĪBAI – ATBILSTOŠU INSTRUMENTU
Osmo instrumenti ir apvienoti vienotā sistēmā ar Osmo teleskopisko rokturi. Viens rokturis izmantojams dažādiem 
instrumentiem, piemēram, grīdas sarenei, grīdas birstei vai grīdas kopšanas komplekta darbarīkem. Osmo instrumenti 
būs teicams palīgs virsmu augstas kvalitātes nodrošināšanai. Tie nosaka augstas kvalitātes un inovatīvu funkciju jaunus 
standartus, un, pateicoties jaunajām ātrā savienojuma tehnoloģijām, tie ir viegli un ātri izmantojami.

 
TELESKOPISKS ROKTURIS

Produkts
Preces 
numurs Pakā Cena

Teleskopisks rokturis 140  00  312 1

GRĪDAS SARENE AR ROKTURI

Produkts
Platums 

mm
Preces 
numurs Pakā Cena

Grīdas sarene ar rokturi 220 140  00  305 6

400 140  00  310 1

BIRSTES UZLIKU TURĒTĀJS

Produkts
Preces 
numurs Pakā Cena

Birstes uzliku turētājs 140  00  238 6

Taisnstūrveida spilventiņš, 
balts 120x250 mm 140  00  265 10

Taisnstūrveida spilventiņš, 
sarkans 120x250 mm 140  00  266 10

Taisnstūrveida spilventiņš, 
zaļš 120x250 mm 140  00  267 10
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DARBARĪKI UN PIEDERUMI

GRĪDAS RULLĪŠA KOMPLEKTS

Produkts
Preces 
numurs Pakā Cena

Grīdas rullīša komplekts 140  00  230 2

Grīdas rullītis 140  00  173 4

Vanniņu ieliktņi grīdas rullīša 
komplektam 140  00  232 1
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TĪRĪŠANAS KOMPLEKTS  
GRĪDĀM

Produkts
Preces 
numurs Pakā Cena

Tīrīšanas komplekts grīdām 140  00  262 4

Putekļu drāna 140  00  050 1

Mitrās kopšanas plīša drāna 140  00  055 1

Aktīvās šķiedras drāna 140  00  060 1

KOMPLEKTĀ IETILPST

 > Slota ar papildus stiprināšanas punktiem
 > Putekļu drāna – vieglai sausajai kopšanai
 > Mitrās kopšanas drāna – mitrai kopšanai ar Osmo Wisch-Fix
 > Aktīvās šķiedras drāna – grīdas atsvaidzināšanai ar šķidro vasku Osmo 

WPR

RULLĪŠA UN OTAS  
KOMPLEKTS

Produkts
Preces 
numurs Pakā Cena

Rullīša un otas komplekts 140  00  171 4

Vanniņu ieliktņu komplekts 
10gb 140  00  172 1

Mikrošķiedras rullīši 140  00  182 6

BIRSTE AR ROKTURI  
TERASES KOPŠANAI

Produkts
Preces 
numurs Pakā Cena

Birste ar rokturi terašu 
kopšanai 140  00  237 6

TERASES SARENE AR  
ROKTURI, KOMPLEKTS

Produkts
Preces 
numurs Pakā Cena

Terases sarene ar rokturi, 
komplekts 140  00  233 4

Vanniņu ieliktņi terases 
sareņu komplektam 140  00  235 1

TERASES SARENE AR ROKTURI

Produkts
Platums 

mm
Preces 
numurs Pakā Cena

Terases sarene ar rokturi 150 140  00  300 6

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Osmo tīrīšanas komplekts grīdām ir piemērots gluda koka, vinila, flīžu un 
dabīgā akmens grīdas segumu tīrīšanai un kopšanai.

PRIEKŠROCĪBAS

 > Produkti komplektā ir pielāgoti viens otram
 > Kopā tie veido optimālo tīrīšanas un kopšanas palīgu
 > Slota ar papildus stiprināšanas punktiem
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DARBARĪKI UN PIEDERUMI

PROFESIONĀLĀ EĻĻAS  
LĀPSTIŅA

Produkts
Platums 

mm
Preces 
numurs Pakā Cena

Profesionālā eļļas lāpstiņa 500 140  00  100 1

DABĪGU SARU OTA

DUBULTĀ ASMEŅA  
EĻĻAS LĀPSTIŅA

Produkts
Platums 

mm
Preces 
numurs Pakā Cena

Dubultā asmeņa eļļas lāpstiņa 270 140  00  187 1

PRIEKŠROCĪBAS

 > Nav nepieciešams ne ūdens, 
ne ziepes

IETEICAMAIS  
PIELIETOJUMS

Mitrās salvetes Osmo Easy 
Clean ir ideālas ātrai manuālai 
tīrīšanai un kopšanai. Noņem 
eļļu un vasku, kā arī bitume-
nu, darvu, tinti, līmi utt. bez 
piepūles.

MITRĀS SALVETES EASY CLEAN

Produkts
Preces 
numurs Pakā Cena

Mitrās salvetes Easy Clean 
(15 gb) 140  00  165 15

PULĒŠANAS SALVETES  
EASY PADS

Produkts
Preces 
numurs Pakā Cena

Pulēšanas salvetes  
Easy Pads 140  00  160 5

IETEICAMAIS  
PIELIETOJUMS

Osmo pulēšanas salvetes Easy 
Pads ir paredzētas eļļotu/vasko-
tu un lakotu koka virsmu tīrīšanai 
un kopšanai. Izmantojamas arī 
Osmo Dekorwachs uzklāšanai.

PRIEKŠROCĪBAS

 > Vienkārša un ērta lietošana
 > Ideālas kopšanai un 

pulēšanai
 > Neplūksnājošas

ŠĶĪDINĀTĀJS  
PINSELREINIGER UND  
VERDÜNNER MAISĪŠANAS KOCIŅŠ

Produkts
Preces 
numurs Pakā Cena

Maisīšanas kociņš 140  00  006 10

PALIKTŅU/SPILVENTIŅU  
TURĒTĀJS

Produkts
Preces 
numurs Pakā Cena

Paliktņu/spilventiņu turētājs 140  00  260 6

Taisnstūrveida spilventiņš, 
balts 95x155 mm 140  00  268 10

Taisnstūrveida spilventiņš, 
sarkans 95x155mm 140  00  269 10

Taisnstūrveida spilventiņš, 
zaļš 95x155 mm 140  00  270 10

Eļļas apdares aplikators, 
vilnas 95x155 mm 140  00  271 15

Produkts
Platums 

mm
Preces 
numurs Pakā Cena

Dabīgu saru ota 25 140  00  175 12

50 140  00  176 12

60 140  00  177 12

100 140  00  178 12

Krāsas kods
Tilpums 

Litrs
Preces 
numurs Pakā Cena

   1,00 139  00  001 6  

 25,00 139  00  006 1

 

8000  Bezkrāsains
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JAUTĀJUMI UN ATBILDES

VAI ES VARU MAINĪT SAVAS KOKA GRĪDAS KRĀSU TONI?

Jā, to var izdarīt izmantojot Osmo tonētās eļļas Hart-
wachs-Öl Farbig un Dekorwachs. Uzklājiet eļļu ar grīdas 
sareni, rullīti vai otu plānā kārtā. Ļaujiet grīdai pa nakti 
nožūt, nodrošiniet labu ventilāciju. Tad uzklājiet plānu 
nobeiguma kārtu cietā vaska eļļu Hartwachs-Öl.

KĀ SAGATAVOT KOKA GRĪDAS VIRSMU?

Virsma jānoslīpē koka šķiedru virzienā, pakāpeniski 
samazinot smilšpapīra raupjumu. Beigu slīpējums jāveic 
ar smalkgraudainu smilšpapīru P120 – 150. Jāpievērš 
uzmanība, lai tiktu izlīdzināti visi skrāpējumi.

KO DARĪT, JA DAĻA GRĪDAS IR BOJĀTA?

Atšķirībā no tradicionālajiem lakas pārklājumiem, bojātās 
vietas uz virsmām, kas apstrādātas ar Osmo produktiem, 
var noslīpēt un atkārtoti apstrādāt, neatstājot redzamas 
pārejas.

VAI STARP KĀRTĀM NEPIECIEŠAMA SLĪPĒŠANA?

Vienmēr, pirms otrās kārtas uzklāšanas, jānovērtē virsma. 
Iespējams, ka reizēm ir nepieciešams veikt pieslīpēšanu.

KAM MAN BŪTU JĀPIEVĒRŠ UZMANĪBA, APSTRĀDĀJOT 
CIETĀS KOKSNES GRĪDAS?

Sakarā ar dažu cēlkoku sugu, piemēram, Jatoba un Mer-
bau, īpašībām – blīvumu un sastāvdaļām, tie var absorbēt 
mazāk produkta. Tāpēc iesakām izmantot Osmo eļļas 
Dekorwachs, Klarwachs vai Hartwachs-Öl 2K Pure, kuras 
dziļi iesūcas porās.

KAS NOTIEK, JA UZKLĀJ PĀRĀK DAUDZ PRODUKTA?

Uzklājot pārāk daudz eļļas Hartwachs-Öl, būtiski 
palielināsies žūšanas laiks. Ja tā ir noticis, nodrošiniet 
papildus ventilāciju, atverot logus un durvis, lai produkts 
nožūtu dabiskā oksidācijas procesā. Bojātu virsmu 
remontēt, kā aprakstīts iepriekš.

KAS NOTIEK, JA UZKLĀJ PĀRĀK MAZ PRODUKTA?

Uzklājot pārak maz produkta, ir nepietiekama virsmas 
noturība pret šķidrumu iedarbību, var būt redzami ūdens 
plankumi, koksne var izžūt vai izskatīties blāva. Šādā 
gadījumā uzklājiet vēl vienu plānu kārtu eļļas Hartwachs-Öl

VAI DAŽĀDU KRĀSU TOŅU OSMO EĻĻAS DRĪKST JAUKT 
SAVĀ STARPĀ?

Jā. Attiecīgā preču klāstā dažādu toņu produktus var jaukt 
jebkurā proporcijā. Lai iegūtu plašāku krāsu toņu gammu, 
varat sajaukt dažādus Osmo Dekorwachs produktus

CIK ILGĀ LAIKĀ PĒC APSTRĀDES NOŽŪST VIRSMA?

Vairums Osmo produktu žūst 8 -10 stundas. Virsma nožūst 
uzsūkšanās un oksidācijas rezultātā. Lūdzu pārliecinaties, 
ka ir pietiekama ventilācija žūšanas nodrošināšanai.

KAD GRĪDU VAR SĀKT EKSPLUATĒT?

Parasti grīdas var sākt lietot vienu dienu pēc beigu 
pārklājuma uzklāšanas. Tomēr jāpārliecinās uz tausti, ka 
virsma ir sausa. Pilnībā virsmas nožūst pēc 14 dienām, 
tādēļ paklājus uzklāj pēc 2 -3 nedēļām.

VAI PĒC EĻĻAS VASKA HARTWACHS-ÖL UZKLĀŠANAS IR 
NEPIECIEŠAMA GRĪDAS PULĒŠANA?

Nē, šajā situācijā grīdas papildus apstrāde nav 
nepieciešama. Tomēr, ja ir vēlēšanās, virsmu var nopulēt 
pilnīgi sausu ar viena diska iekārtu (balts pulēšanas 
disks). Ja vēlas augstāku spīduma pakāpi, grīdu pēc 
vienas dienas var apstrādāt ar vasku Osmo Liquid Wax 
Cleaner un tad nopulēt.

KĀ RŪPĒTIES PAR GRĪDU?

Tas ir atkarīgs no izmantošanas intensitātes. Regulārai, 
maigai uzkopšanai rekomendējam mazgāšanas ūdenim 
pievienot līdzekli Osmo Wish Fix. Osmo grīdu kopšanas 
komplekts un birste ar smidzinātāju Spray Mop atvieglos 
grīdu uzturēšanu. Ja grīda paliek blāvāka un izskatās 
nedabīga, to vienkārši var atjaunot, izmantojot vasku 
Osmo Liquid Wax Cleaner. Atjaunošanu var veikt nelielās 
platībās, neatjaunojot visu virsmu, piemēram, durvju 
tuvumā vai joslās ar intensīvu izmantošanu. Ja konstatēts 
nopietnāks nodilums, grīdu jāpārklāj ar eļļas vasku 
Hartwachs-Öl.

KĀDĒĻ APSTRĀDĀTĀS VIRSMAS KRĀSAS TONIS 
ATŠĶIRAS NO TOŅA, KAS NORĀDĪTS UZ IEPAKOJUMA?

Apstrādātās virsmas krāsu toņi var atšķirties atkarībā no 
izmantojamo koku sugām un īpašībām. Tāpēc ir ieteicams 
veikt izmēģinājuma uzklāšanu uz līdzīga koka parauga.

KĀDAS BŪTU APSTRĀDEI PIEMĒROTĀKĀS KOKA VIRS-
MAS ĪPAŠĪBAS?

Virsmai jābūt tīrai, sausai (maks.20% mitruma) un 
nesasalušai.

KĀ SMARŽOS AR OSMO PRODUKTIEM APSTRĀDĀTAS 
KOKA VIRSMAS?

Pēc nožūšanas, koka grīdai būs viegls koka, dabīgo 
eļļu un vasku aromāts. Kā šķīdinātāju mēs izmantojam 
dearomatizētu vaitspirtu, kas ir nekaitīgāks veselībai, kā 
tā sauktie eko-šķīdinātāji, piemēram, citrusa eļļas. Pēc 
izžūšanas šķīdinātājs pilnībā (100%) izgaro.

VAI OSMO PRODUKTI SATUR KAITĪGAS VIELAS?

Osmo produkti ir uz attīrītu dabīgo eļļu un vasku 
bāzes. Pēc nožūšanas virsmas ir nekaitīgas cilvēkiem, 
dzīvniekiem un augiem (piemērotas bērnu rotaļlietām 
atbilstoši EN 71.3 un noturīgas pret siekalām un sviedriem 
atbilstoši DIN 53160)

IETEIKUMS, IZMANTOJOT EĻĻAS BĀZES APDARES 
MATERIĀLUS.

Ar eļļu piesūcinātie materiāli un audumi nekavējoties 
jāizmazgā vai jāuzglabā slēgtā, hermētiskā metāla traukā. 
(Pašaizdegšanās risks!)
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Jūsu vietējais Osmo tirgotājs:

MŪSU PRODUKTI

>  KOKA APŠUVUMS 
Apšuvuma sistēmas 
Apšuvuma profili 
Apšuvuma kokmateriāli

>  GRĪDAS SEGUMI 
Masīvkoka grīdas segumi 
Kreatīvi grīdas segumi

>  DĀRZS 
Terases 
Aizsegi

>  KOKSNES APDARES 
MATERIĀLI 
Iekšdarbiem un ārdarbiem 
Koksnes aizsardzība un 
kopšana

>  KOKSNE IEKŠDARBOS 
Masīvkoka profili sienām un 
griestiem

>  LĪMĒTI PANEĻI 
Darba virsmas 
Kāpnes 
Mēbeles 

>  IETVARLĪSTES 
Funkcionālās ietvarlīstes 
Dekoratīvās ietvarlīstes 
Grīdlīstes

Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG 
Affhüppen Esch 12 

D-48231 Warendorf 
PO Box 110161 
D-48203 Warendorf 

Tālrunis +49 (0)2581/922-100 
Telefakss +49 (0)2581/922-200 

www.osmo.com 
info@osmo.de

SIA "OSMO LATVIJA"

Brīvības gatve 369, k-1
Rīga, LV-1024
www.osmobaltic.lv

Tel. +371 29441888
E-pasts: info@osmobaltic.lv


