UKJTAII
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ODU
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MEDIENOS
APDAILA

INFORMACIJA IR PATARIMAI

SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI
24 m2 / 1 l

Saugūs žmonėms,
gyvūnams ir augalams
(išdžiūvus)

PURŠKIAMAS VAŠKAS
Spalvos
kodas

3009	Skaidrus pusiau matinis,
neslidus R9

3012	Baltas pilnai dengiantis
3066 Baltas permatomas
3084	Skaidrus matinis

3085	Skaidrus šilko blizgesio

3086	Skaidrus blizgus

3010	Natūralus
3013	Juodas pilnai
dengiantis

A

NAUJ

A

NAUJ

Taros
dydis
litrais

Artikulo
numeris

Vnt./
Pak.

2,50

151  01  000

2

10,00

151  01  004

1

25,00

151  01  006

1

2,50

151  01  015

2

10,00

151  01  019

1

2,50

151  01  010

2

3. Tarpinis šlifavimas: mažiausiai P220

10,00

151  01  014

1
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1 SLUOKSNIU

NAUDOJIMO BŪDAS
Paviršius padengiamas per 1 dieną, 2 sluoksniais
1. Pirmas sluoksnis: užpurkškite vašką purškikliu, beoriu / pneumatinio
dažymo aparatu arba HVLP (galite užtepti ir teptuku arba šluoste). Be
kitų veiksnių, vaško kiekis priklauso nuo medienos rūšies ir paviršiaus,
sunaudojama apie 35 - 40 g/m².
2. Džiūvimo metu užtikrinkite gerą ventiliaciją.

2,50

151  00  900

2

10,00

151  00  904

1

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

25,00

151  00  910

1

5. Džiūvimo metu užtikrinkite gerą ventiliaciją.

2,50

151  00  905

2

10,00

151  00  909

1

Pastaba: Norima slydimo atsparumo klasė R9 pasiekiama tik naudojant
du sluoksnius. 3009 neturi būt išlyginamas su poliravimo padu.

25,00

151  00  915

1

2,50

101  00  521

2

10,00

101  00  522

1

25,00

151  01  075

1

2,50

151  01  027

2

10,00

151  01  031

1

2,50

151  01  084

2

10,00

151  01  086

1

Antras sluoksnis jau užnešus Purškiamas Vaškas 3010 Natūralus priklauso
nuo pageidajamo paviršiaus (bandomasis užnešimas būtinas):
a) Viršutinis sluoksnis su Purškiamas Vaškas 3010 Natūralus skirtas šiek
tiek baltam atspalviui.
b) Viršutinis sluoksnis su skaidriu Purškiamu vašku skirtas „kaip nedengtas“ efektas.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

PRANAŠUMAI

ĮRANKIAI

OSMO Purškiamas Vaškas rekomenduojama naudoti
apdoroti bet kurią medieną patalpų viduje, kurios paviršius turi būti patvarus, lengvai valomas ir atsparus,
pvz., laiptus, baldus, stalviršius, darbinius paviršius,
vaikų žaislus, grindis ir t.t. Ypač tinkamas naudoti
drėgnose patalpose, pvz., vonios kambariuose ir
virtuvėse.

>> Ypač patvarus ir atsparus dėvėjimuisi
>> Galima purkšti beoriu / pneumatinio dažymo aparatu
arba HVLP aparatu
>> Lengvas užnešimas
>> Greitas džiūvimas
>> Galima naudoti drėgnose patalpose
>> Atsparus kavos, vyno ir kolos poveikiui

PURŠKIMO PARAMETRAI

DŽIŪVIMO LAIKAI

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

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

Beoris / Airmix:
Medžiagos slėgio 80-120 bar
Airmix oro kontrolė apytiksl. 1 - 1.25 bar
Antgalis: 0.28 - 0.33 mm
Priklausomai nuo darbo metodo naudotojas / mašina, įrangos ir atitinkamų
vienetų sąlyga, o taip pat, tipo ir formos ruošinio, visi duomenys turi būti
koreguojami ar pataisytas, kad atitiktų individualius atvejus.
HVLP purkštuvas:
Dėl skirtingų tipų mašinų gausos, nurodyti parametrus - nėra prasmės.

Galima šlifuoti:
Džiūvimas laikas apytiklsiai 6 - 8 valandos prie normalių klimato sąlygų
(23 ° C / 50% sant. drėgmė); 2 - 3 valandos prie 50 ° C temperatūroje,
oro konvekcijos krosnyje.
Gali būti sudėta/pakrauta:
Džiūvimas laikas apytiklsiai 12 - 16 valandos prie normalių klimato sąlygų
(23 ° C / 50% sant. drėgmė); 6 - 8 valandos prie 50 ° C temperatūroje,
oro konvekcijos krosnyje.
Bendrai reikia užtikrinti gerą ventiliaciją. Žemos temperatūros ir/arba
didelė drėgme gali pailginti džiūvimo laiką. Leiskite patalpai gerai
ventiliuotis.

2

ag

0

Spalvos
kodas

Taros
dydis
litrais

Artikulo
numeris

Vnt./
Pak.

3501	
balta

0,50

15100805

6

1,00

15100807

4

3512	
sidabrinė pilka

3514

grafito pilka

3516 jatoba (braziliška vyšnia)

3518	
šviesiai pilka

3519 natūrali medžio

3541 kvapiojo kedreno

3543 konjako

3564 tabako

3590 juoda

24–48 m2 / 1 l

s

.

IENA
NAUJ L
,50

P

ALIEJINIS BEICAS

Saugūs žmonėms,
gyvūnams ir augalams
(išdžiūvus)

al

DI

N7
1. 3 ;

a t s p a r u s p ra k a i t

e
rs
ui i

ilė

m

1 SLUOKSNIU

NAUDOJIMO BŪDAS
Paviršius padengiamas per 2-3 dienas 2-3 sluoksniais
(1/2 sluoksniai – „Aliejinis beicas“, 2/3 sluoksniai – skaidriu „Hardwax-Aliejumi“)

2,50

15100809

2

0,50

15100813

6

1,00

15100812

4

2,50

15100814

2

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

Skaidri danga:

0,50

15100815

4

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

1,00

15100817

4

3. Lygiai įtrinkite priemonę į medieną baltu disku.

2,50

15100819

2

0,50

15100825

4

1,00

15100822

4

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

2,50

15100824

2

Ryškus atspalvis:

0,50

15100843

6

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

1,00

15100842

4

2,50

15100844

2

6. Išdžiūvus pirmam sluoksniui užtepkite labai ploną antrą sluoksnį, kaip
aprašyta 1 punkte.

0,50

15100848

6

7. Lygiai įtrinkite priemonę į medieną baltu disku.

1,00

15100847

4

2,50

15100849

2

0,50

15100838

6

1,00

15100837

4

2,50

15100839

2

0,50

15100828

6

1,00

15100827

4
2

2,50

15100829

0,50

15100831

6

1,00

15100832

4

2,50

15100834

2

0,50

15100803

6

1,00

15100802

4

2,50

15100804

2

8. Džiūvimo laikas – apie 10 val.; žr. 4 p.
9. Po 4 arba 8 žingsnio, užtepkite paskutinį skaidrų „Osmo Hardwax-Aliejaus“ sluoksnį ir leiskite išdžiūti.
Pastaba: Aliejinį beicą galima užtepti ant mažesnių paviršių naudojant
šluostę be medvilnės pūkelių.
Balintoms grindims rekomenduojame naudoti Osmo Hardwax-Aliejus su
Spalva (3040)

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

PRANAŠUMAI

OSMO aliejiniai beicai rekomenduojami visai medienai
patalpose, ypač visoms medinėms grindims, pvz.,
lentų grindims, parketui, lentelių grindims, OSB ar
kamštinės grindims bei laiptams ir baldų paviršiams.

>> Patrauklūs spalvų tonai, skaidrios arba
intensyvios spalvos
>> Galima tepti mentele, voleliu ar teptuku
>> Lengva naudoti
>> Pagaminti natūralių aliejų pagrindu

ĮRANKIAI

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

3

SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI

3091 Sidabrinis

3092 Auksinis

Taros
dydis
litrais

ag

P

Spalvos
kodas

L
0,375

Artikulo
numeris

Vnt./
Pak.

0,375

101  00  323

4

0,75

103  00  071

4

2,50

103  00  072

2

0,375

101  00  324

4

0,75

103  00  077

4

2,50

103  00  078

2

s

.

HARDWAX-ALIEJUS
EFFECT

30 m2 / 1 l

Saugūs žmonėms,
gyvūnams ir augalams
(išdžiūvus)
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1 SLUOKSNIU

NAUDOJIMO BŪDAS
Paviršius padengiamas per 2-3 dienas 2-3 sluoksniais
(1 sluoksnis - „Hardwax-Aliejus Effect Sidabro/Aukso“, 2 – skaidraus
„Hardwax-Aliejus“)
1. Pirma denkite neapdorotą, nušlifuotą medieną, naudodami apie 30
ml/m². Šviesios medienos atveju: norėdami pasiekti pageidaujamą
poveikį, pirmiausia užtepkite „Dekoratyvinis vaškas medienai Juodas“
kaip spalvotą gruntą ir palikite džiūti 24 val.
2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 30 min. nuo pirmo
užtepimo.
3. Džiūvimo laikas – apie 24 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C
temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė
drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
4. Jei norite, išdžiūvusią dangą galite išlyginti smulkiagrūdžiu šlifavimo
popieriumi (P400) arba „Scotchpad“ prieš tepdami kitą sluoksnį.
5. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m² su skaidriu Hardwax-Aliejum.
6. Džiūvimo laikas – apie 8 - 10 val.; žr. 3 p.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

PRANAŠUMAI

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

>>
>>
>>
>>

ĮRANKIAI

Tinka tamsesnei medienai
Dera moderniame interjere
Su tikrais metalo pigmentais
Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų
žaislams
>> Atsparus kavos, vyno ir kolos poveikiui

Saugūs žmonėms,
gyvūnams ir augalams
(išdžiūvus)

3080 skaidrus

Taros
dydis
gramais

75

P

Spalvos
kodas

ag

Artikulo
numeris

Vnt./
Pak.

10300323

12

s

.

HARDWAX PRIEŽIŪROS IR
REMONTO PASTA
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NAUDOJIMO BŪDAS
Padengtas paviršius per 1 dieną.
1. Pirmas sluoksnis ant švariai nuvalyto paviršiaus.
2. Geriausia naudoti su šluoste be medvilnės pūkelių. Daugelį klaidų
galima pašalinti per 15 minučių po užnešimo.
3. Džiūvimo laikas - apie 8-10 valandų (esant normalioms oro sąlygoms,
23 °C/50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė
drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
4. Jeigu yra poreikis pakartokite užnešimo punktus paminėtus viršuje
nuo 2 iki 3 kartų.

4

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

PRANAŠUMAI

Hardwax Priežiūros ir remonto pasta puikiai tinka
mediniams paviršiams patalpų viduje pvz., baldai,
stalviršiai gaminti iš masyvo medienos arba medienos
lukšto. Taip pat tinka visų rušių medinėms grindims,
OSB ar kamštinėms dangoms.

>>
>>
>>
>>

Dėmių pataisymo galimybė
Labai tvirtas ir patvarus
Tinka medienai ir mikroporėtiem paviršiams
Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų
žaislams
>> Atpsrus kavos, vyno ir kolos poveikiui

ĮRANKIAI

MEDINIŲ LAIPTŲ
PRIEŽIŪROS RINKINYS
Produktas

Medinių Laiptų priežiūros
rinkinys

Artikulo numeris

Vnt./
Pak.

12900066

1

RINKINĮ SUDARO
>> Osmo Priežiūros priemonė Wisch-Fix (koncentratas) 250 ml
>> Medienos priežiūros aliejus Skaidrus 250 ml
>> Easy pads 2 vnt.
>> Poliravimo padas
>> Pirštinės (1 pora)
>> Priežiūros instrukcija
Prašome laikytis darbo instrukcijų pagal kiekvieną prekę.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

PRANAŠUMAI

ĮRANKIAI

Osmo laiptų priežiūros rinkinys puikiai tinka valymui
bei atnaujinimui Jūsų mediniams laiptams kurie buvo
padengti Osmo Hardwax Aliejumi..

>> Vienas komplektas visiems atvejams - pilnai
sukomplektuotas valymui ir priežiūrai

MEDINIŲ STALVIRŠIŲ
PRIEŽIŪROS RINKINYS
Produktas

Medinių stalviršių priežiūros
rinkinys

Artikulo numeris

Vnt./
Pak.

12900054

1

RINKINĮ SUDARO
>> TopOil skaidrus matinis 500 ml
>> Purškiamas valiklis
>> Rankinis padų laikiklis
>> Alyvos užnešimo aplikatorius
>> Poliravimo aplikatorius
>> Priežiūros instrukcija
Prašome laikytis darbo instrukcijų pagal kiekvieną prekę.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

PRANAŠUMAI

Osmo TopOil paviršių priežiūros rinkinys puikiai tinka
apsaugoti baldus ir stalviršius iš masyvo ar medienos
lukšto (pvz., virtuvės stalviršiai, stalviršiai, lentynos ir t.t.)
patalpų viduje. Taip pat tinka kamštinei bei OSB dangai.

>> Vienas komplektas visiems atvejams - pilnai
sukomplektuotas valymui ir priežiūrai

ĮRANKIAI

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

000	
Skaidrus šilko
blizgesio
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SKAIDRI MEDIENOS
APSAUGA
Spalvos
kodas

16 m2 / 1 l

Saugūs žmonėms,
gyvūnams ir augalams
(išdžiūvus)
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1 SLUOKSNIU

Taros
dydis
litrais

Artikulo
numeris

Vnt./
Pak.

0,75

11600001

4

Paviršius padengiamas per 1 dieną, 1 sluoksnius
(bazinis arba viršutinis sluoksnis reiklaingi)

2,50

11600002

2

1. Pirmas sluoksnis dengiant neapdorotą medieną apie 65 ml/m².

25,00

11600003

1

NAUDOJIMO BŪDAS

2. Džiūvimo laikas apie 10-12 valandų (esant normalioms oro sąlygoms,
23 °C/50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė
drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventinliaciją.
3. Paviršiui pilnai išdžiūvus viršutinį sluosknį denkite su Osmo Gerai
dengiančiais dažais, Osmo Tik vienas sluoksnis-Glazūra HSPLUS
arba Osmo Apsauginis aliejus glazūra.
Norint išgauti skaidrų, šiek tiek blizgų viršutinį sluosknį: padenkite labai
plonu sluoksniu ant kruopščiai išdžiovintos medienos paviršiaus, kuris jau
buvo apdorotas pigmentuota „Osmo“ išorine apdaila ir gerai pasiskirstė
per dengiamą paviršių.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

PRANAŠUMAI

Osmo Skaidri medienos apsauga yra nepaprastai
universali medienos apdaila, turinti daug galimybių naudoti ant medžio paviršių lauko zonose. Tai
puikiai tinka kaip pirmas sluoksnis minkštai medienai,
ypač neapdorotai pjautai medienai arba pilkiems
ir atmosferos paveiktiems mediniams paviršiams,
siekiant subalansuoti skirtingus medienos absorbcijos
rodiklius.

>> Naudojimui eksterjere
>> Universalus
>> Puikus atsparumas vandeniui ir jokių organinių
biocidų sudėtyje.
>> Paprastas užnešimas
>> Tinka medienai ir kitiem mikroporėtiems paviršiams
>> Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų
žaislams

ATNAUJINANTIS
GELIS MEDIENAI
POWER GEL

10– 20 m2 / 1 l

A
NAUJ L
5 L, 10

Artikulo
numeris

Vnt./
Pak.

6609 A
 tnaujinantis gelis
medienai POWER GEL

0,50

13900115

6

6609 Atnaujinantis gelis
medienai POWER GEL ir
Terasų valymo šepetys

2,50

13900129

1

5,00

13900128

1

10,00

13900117

1

6609 Atnaujinantis gelis
medienai POWER GEL

NAUDOJIMO BŪDAS
Paviršius padengiamas per 1 dieną
1. Nušluokite purvą.
2. Gausiai sudrėkinkite paviršių vandeniu.
3. Užtepkite apie 100 ml/m² ant papilkėjusios medienos.

REKOMENDUOJAMA
PASKIRTIS
„Osmo Atnaujinantis gelis medienai
POWER GEL“ itin rekomenduojamia
medinėms terasoms, apdailai iš
medienos, pavėsinėms ir pan.

6

1 SLUOKSNIU

Taros
dydis
litrais

Produktas

ĮRANKIAI

PRANAŠUMAI
>> Atkuria natūralią oro sąlygų
nepaveiktos medienos išvaizdą;
vėl pasimato švieži, šilti
atspalviai.
>> Produktas yra bekvapis ir
bioskaidus.

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

Pastaba: apsaugoti metalą (pvz., vyrius) ir augalus nuo tiesioginio kontakto (pvz., padengti dekoratyvinius ir ūkinius augalus plevele.)

ca. 5 m2 / 1 l

ALIEJINIŲ DAŽŲ
ŠALINIMO GELIS

1 SLUOKSNIU

Taros
dydis
litrais

Artikulo
numeris

Vnt./
Pak.

6611 A
 liejinių Dažų šalinimo
gelis

0,50

13900142

6

6611 A
 liejinių Dažų šalinimo
gelis

2,50

13900143

1

Výrobek

6611 A
 liejinių Dažų šalinimo
gelis

5,00

13900144

1

10,00

13900145

1

REKOMENDUOJAMA
PASKIRTIS
Osmo dažų šalinimo gelis pašalina
senas terasų alyvas ir atsiradusias
dėmes nuo terasų ar sodo baldų
kurie yra pagaminti iš medienos.
Puikiai tinka šalinti produktus kurių
pagrindinė sudedamoji dalis yra
aliejus.

PRANAŠUMAI
>> Atkuria vienodai valomą
paviršių
>> Puikiai tinka šalinti aliejaus
pagrindu pagamintus produktus ir valyti dalinai atmosferos
paveiktus medinius paviršius

NAUDOJIMO BŪDAS
Paviršius paruošiamas per 1 dieną
1. Nušluokite purvą.
2. Ant sauso medinio paviršiaus užtepkite pakankamai storą produkto
sluosknį (apie 200 ml / m2).
3. Reakcijos laikas: gali užtrukti iki 30 minučių. Palaikykite patovią paviršiaus drėgmę (pvz., su vandens purkštuvu)
4. Vėliau nuvalykite paviršių su daug vandens palei medienos raštą. Leiskite paviršiui išdžiūti bent 48 valandas (prie normalių klimato sąlygų
23 °C/50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė
drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką.
5. Po džiovinimo patikrinkite medienos paviršių ir, jei reikia, pakartokite
procesą.
6. Jei medienos paviršius turi būti iš naujo alyvuotas, paviršius turi būti
neutralizuotas ir išdžiovintas panaudojus Osmo Medienos atnaujinanti
gelį POWER GEL.
Pastaba: Uždenkite visus paviršius, kurie neturėtų būti apdorojami, pvz.,
Jautrius augalus, akytus substratus (pvz., Šiek tiek spalvotą akmenį išklotą
betoną, tinką ir pan.), Aliuminio, cinko ar lakuotų paviršių. Paruoškite
švaraus vandens, kad galėtumėte nuskalauti bet kokį paviršių (pvz.,
Aliuminio, cinko ar lakuotą), kurie netyčia liečiasi su geliu. Prašome dėvėti
apsaugines pirštines ir apsauginius akinius.
Dažų šalinimo gelio likučiai gali turėti neigiamos įtakos vėlesnių dangų
džiūvimo bei adhezijos savybėms. Todėl labai svarbu kruopščiai nuplauti
paviršių po apdorojimo.

ĮRANKIAI IR PAPILDOMI PRODUKTAI
ALYVOS UŽNEŠIMO
RINKINYS

PADŲ LAIKILIS SU JUNGTIMI
Artikulo numeris

Vnt./
Pak.

Padų laikilis su jungtimi
95 x 230 mm

14000238

6

Stačiakampio formos padas
(BALTAS) 120 x 250 mm

14000265

10

Stačiakampio formos padas
(RAUDONAS) 120 x 250 mm

14000266

10

Stačiakampio formos padas
(ŽALIAS) 120 x 250 mm

14000267

10

Alyvos užnešimo
NAUJA
aplikatorius 120 x 250 mm

14000272

15

Produktas

Produktas

Alyvos užnešimo rinkinys

Artikulo numeris

Vnt./
Pak.

14000273

4

RINKINĮ SUDARO
>>
>>
>>
>>

1 rankinis padų laikiklis 85 x 135 mm
2 alyvos užnešimo aplikatoriai 95 x 155 mm
Alyvavimo vonele su graublėtu plotu 22 x 20 cm
3 voneles indėklai

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

7

MŪSŲ PRODUKTAI
> M EDIENOS APKALAI
Fasado profiliai
Apkalai
Medienai įrėminimui
> G RINDYS
Masyvo lentos grindims
Kūribingos grindys
> M EDIENOS APSAUGA
Interjerui ir eksterjerui
Medienos apsauga ir priežiūra
> M EDIENA INTERJERUI
Medžio masyvo profiliai
Mediena įreminimui
pasodinti mediena

> K RAŠTAIS SUKLIJUOTOS
PLOKŠTĖS
Medžio masyvo plokštės
Darbiniai paviršiai
Baldinės durelės
> BAGETAI
Grindjuostės
Funkciniai bagetai
Dekoratyviniai bagetai
> T ERASA
Mediena ir BPC
Tereasinės plytelės

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG
Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf
PO Box 110161
D-48203 Warendorf
Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200
www.osmo.de
info@osmo.de

> E KRANAI
Mediena ir BPC
Tvoros

Jūsų vietinis Osmo atstovas:

UAB Osmo Lietuva
Savanorių pr. 178a, Vilnius, Lithuania
Telephone +370 620 68 555
+370 611 47999
www.osmo.lt
info@osmo.lt

© 2019 LT 1.0 Techninės modifikacijos ir pristatymo teisės saugomos. Matavimai, kainos ir iliustracijos gali keistis. Nors mes kruopščiai tikriname mūsų
katalogą, mes negalime visiškai atmesti spausdinimo klaidų galimybės. Spalvų tonai parodyta kataloge yra neprivalomi. Atsižvelgiant į produkto kūrimą ir
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