
Dřevo je organická látka. Jeho buňky mohou, 
podobně jako buňky lidské kůže, pohlcovat 
vlhkost a opět ji odevzdávat. Dřevo dýchá. 
Aby tato schopnost zůstala zachována, vy-
vinula firma OSMO jedinečnou recepturu 
svých nátěrů na dřevo. Osmo nátěry na dřevo 
jsou založeny na přírodních olejích a voscích. 
Chrání dřevo zevnitř, nevytváří žádný film, 
lze je částečně renovovat a neodprýskávají, 
nepraskají a neodlupují se. Jako doplňující 
ochrana dřeva je vhodné nejdříve na veškeré 
dřevo nanést OSMO impregnaci na dřevo 
WR. Tato penetrace chrání dřevo před zvíře-
cími a rostlinnými škůdci, omezuje bobtnání 
a smršťování dřeva, preventivně působí proti 
modrání dřeva a proti napadení dřeva plís-
ní a hmyzem. Osmo nátěry na dřevo mají 
nezvykle vysoký podíl barevných pigmentů 
a oleje. Tím jsou vydatnější a výsledkem je, 
že jednou plechovkou Osmo nátěru na dře-
vo natřete asi dvakrát tolik čtverečních metrů 

jako s obvyklými barvami. Jako konečný nátěr 
pro fasády, ploty, okna, zahr. nábytek apod. 
je možno zvolit OSMO Ochrannou olejovou 
lazuru v transparentních 16 odstínech nebo 

Zkušenost 
přináší moudrost 

Veškeré barevné dřevěné prvky jsou ve venkovních podmínkách vystaveny silným povětrnostním vý-
kyvům. Barva tedy musí odolávat silnému namáhání a je zvláště zatěžována. Nátěry na bázi vody ne-
proniknou do dřeva, chrání dřevo pouze z venku a vytvoří silnou vrstvu. Tak může povětrnost působit 
přímo na nátěr a často dochází k tomu, že odprýská.

Na adrese www.au-mex.cz naleznete seznam všech profesionálních autorizovaných prodejců OSMO 
přímo ve Vašem regionu. První distributor:  AU-MEX s.r.o. Poděbradská 40, Praha 9 Vysočany,  

tel. 283 933 452, 283 933 472, 283 933 406

Odprýskaný nátěr na bázi vody ca. 
po 1 roce vystavení povětrnosti

Nátěr OSMO Selská barva na bázi oleje 
a vosku po 2 letech

NEJLEPŠÍ
CENA ZA M2

LZE PŘETŘÍT
BEZ OBRUŠOVÁNÍ

V ÝHODY OLEJE
> Jednoduché použití
> Efekt kapek vody
> Chrání před odlupováním

OSMO Selskou barvu pro krycí odstíny 
v 19 barvách. Pro dřevěné terasy Vám nej-
lepší ochranu poskytnou OSMO Speciální 
terasové oleje v 9 barevných odstínech.


