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Apsauginis aliejus-glazūra EFFECT
Padengia dvigubai daugiau dėl sudėtyje esančių aliejų – 
taupo Jūsų laiką ir pinigus

1140
(sidabrinis 
agatas)

PRODUKTO APRAŠYMAS
Dekoratyvinė, šilko blizgesio su metalo efektu medienos apsauga, 
paremta natūraliais aliejais visų tipų medienai.
Mikroporinis paviršius leidžia medienai kvėpuoti, taip sumažinda-
mas medienos deformaciją ir skilinėjimą. Vandenį atstumiantis, 
labai atsparus oro sąlygoms ir UV spinduliams paviršius netrūkinė-
ja, neskilnėja ir nesilupa.
Nereikia šlifuoti – tiesiog perdažykite. Nereikalingas gruntavimas.
Paprastas ir tolygus padengimas. Dangą galima koreguoti visą 
darbo laiką.
Apsauginis sluoksnis sudėtyje turi priedų, kurie apsaugo medieną 
nuo pelėsio, puvinio, kerpių ir vabzdžių, taip pat patikrintas per ilgą 
laiko tarpą ir esant ekstremalioms sąlygoms.
REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS
Osmo apsauginis aliejus-glazūra puikiai tinka visiems išorės 
mediniams paviršiams: durims, langams, langinėms, pakalimams, 
balkonams, pavėsinėms, perdangoms, lauko baldams ir vasarna-
miams.
SUDĖTIS
Pagrindą sudaro natūralūs aliejai (saulėgrąžų, sojų, kadagių ir linų 
sėmenų aliejai), geležies oksidas ir organiniai pigmentai, titano 
dioksido baltas pigmentas, efekto pigmentai, džiovikliai (džiuvimą 
skatinančios medžiagos) ir priedai. Biocidinis priedas: propikonazo-
lis. Dearomatizuotas vaitspiritas (be benzeno).
Šis produktas atitinka ES reglamentus (2004/42/EC) dėl didžiausio 
leistino LOJ kiekio, maks. 400 g/l (kat. A/e (2010)).
Detali deklaracija pateikiama pagal pageidavimą.
SAUGOJIMAS
Produktas gali būti saugomas penkerius metus ar ilgiau, jei pakuo-
tė yra pilna ir sandariai uždaryta. Jei produktas buvo užšaldytas, jis 
atgaus savo savybes kambario temperatūroje po 24-36 valandų.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Paviršius turi būti švarus, sausas ir neperšalęs (ne drėgnesnis nei 
20%).
Osmo apsauginis aliejus-glazūra yra paruoštas naudoti produktas, 
netonuokite. Prieš naudojimą gerai išmaišykite.
Nuvalykite senus impregnantus. Seni dažai ir lakai turi būti pilnai 
pašalinti. Rekomenduojama naudoti kaukę nuo dulkių šlifavimo 
darbų metu.
Jei įmanoma, pirmą sluoksnį padenkite plonai iš visų pusių prieš 
sudedant.
Galutinis paviršius, be kita ko, įtakojamas natūralių medienos 
charakteristikų. Rekomenduojama visada pasidaryti bandymus ir 
įsitikinti, ar gautas rezultatas atitinka lūkesčius.
Papildomai apsaugai nuo mėlynų dėmių, puvinio ar vabzdžių, 
pirmiau apdorokite medieną iš visų pusių su Osmo impregnantu 
WR*
*Naudokite biocidinius preparatus atsargiai. Visada perskaitykite 
informaciją.
TAIKYMO METODAI
Plonai ir tolygiai padenkite ant švaraus ir sauso paviršiaus išilgai 
medienos rašto su Osmo natūralių šerių teptuku arba Osmo mikro-
pluošto voleliu.
Leiskite džiūti apytiksliai 4-6 valandas, užtikrinant gerą ventiliaciją.
Išdžiuvus, taip pat plonai ir greitai padenkite antrą sluoksnį.
Atnaujinant, užtenka vieno sluoksnio ant sauso ir švaraus 
paviršiaus
ĮRANKIŲ VALYMAS
Patartina įrankius valyti iškart po panaudojimo su muilu ir vandeniu.
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Pakuotės:
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2,5 l
25 l
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DŽIŪVIMO LAIKAS
Džiūsta apytiksliai 4-6 valandas (esant normalioms sąlygoms: 23 
oC ir 50% sant. oro drėgmė). Žemesnė temeratūra ir/ar didesnė oro 
drėgmė gali žymiai prailginti džiuvimo laiką. Užtikrinkite gerą 
ventiliaciją visą džiuvimo laiką.
DENGIAMUMAS
1 litru padengiama apytiksliai 26 m2 obliotos medienos vienu 
sluoksniu.
Produkto išeiga labai priklauso nuo medienos charakteristikų. Visa 
informacija pateikiama esant lygiam ir obliuotam/šlifuotma 
paviršiui. Kitos paviršiaus konfigūracijos gali sumažinti padengia-
mą plotą.
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PASTABA
Skaidrių spalvų tonai yra įtakojami medienos atspalvio, todėl gali 
skirtis nuo spalvyno. Skaidrūs paviršiai nesuteikia apsaugos nuo 
UV spindulių, todėl nerekomenduojami ant paviršių, kurie turės 
daug tiesioginio kontakto su saulės šviesa. Išdžiuvęs paviršius iš 
pradžių bus šilko blizgesio, tačiau vėliau pasidarys šilko matinis. 
Norint išlaikyti spalvą nepakitusią ilgiau, rekomenduojama uždėti 
papildomą sluoksnį Osmo UV apsauginio aliejaus (420), 
skaidraus, po to, kai paviršius pilnai išdžius (nerekomenduojama 
naudoti ant baltos (900) spalvos). Dauguma medienos rūšių yra 
sakingos, todėl laikui bėgant sakai gali išlysti. Visos spalvos gali 
būti maišomos tarpusavyje.
Yra galimybė užsakyti spalvas pagal 186 RAL Classic ar 1950 
NSC tonus, tačiau ne mažiau nei 2,5 l
Dėmės turi tendenciją išlysti per spalvą. Priklausomai nuo medie-
nos rūšies, galutinis paviršiaus tonas gali skirtis nuo tono spalvyne.
Osmo apsaugnis aliejus-glazūra sudėtyje turi biocidų, tdėl tinkami 
naudoti tik lauko paviršiams. Priedai sumažina tikimybę atsirasti 
kerpėms ar grybeliams. Efektivesniai apsaugai reikia dengti du 
sluoksnius. Pagal paskutinius techninius duomenis, nuolatinė 
apsauga nuo kerpių ir grybelių nesuteikiama.

DĖMESIO
Saugoti nuo vaikų. Neleiskite patekti į akis ar ant odos. Sudėtyje 
yra 2-butanon oksimo ir propikonazolio. Gali sukelt alergines 
reakcijas. Prireikus medikų apžiūros, turėkite su savimi pakuotę 
arba etiketę. Naudoti tik lauke arba labai gerai vėdinamose 
patalpose. Kenksminga vandens gyvūnams ir augalams, gali 
sukelti ilgalaikių pasekmių. Venkite patekimo į aplinką. DĖMESIO: 
visus audinius, impregnuotus šiuo produktu skubiai išplaukite arba 
sudėkite į sandarų indą (savaiminio užsidegimo pavojus). Išdžiu-
vęs paviršius klasifikuojamas kaip B2 (normalaus degumo) pagal 
DIN 4102 reglamentus. Saugos duomenų lapai prieinami pagal 
pageidavimą.

ATLIEKŲ TVARKYMAS
Išmeskite likusį produkta ir pakuotę, atsižvelgiant į vietos oficialias 
rekomendacijas (atliekų kodas 08 01 11). Tik visiškai ištuštintos 
skardinės gali būti perdirbamos.
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