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DEKORAČNÍ VOSK transparentní High Solid 
Ošetření dřeva pro vnitřní použití – transparentní – hedvábně lesklý 
 

BEZBARVÝ VOSK – transparentní  - hedvábně matný 
 
Popis: 
OSMO COLOR DEKORAČNÍ 
VOSK transparentní je 
transparentní nátěr dřeva pro vnitřní 
použití. Jednoduchým pracovním 
postupem se dosáhne profesionální 
hedvábně lesklý finish, kde se může 
lehkým přepolišováním získat větší 
stupeň lesku. Struktura a žilkování 
dřeva je zdůrazněno. 
OSMO COLOR DEKORAČNÍ 
VOSK transparentní se skládá ze 
základu přírodních vosků a olejů a 
nátěr je pórovitý. Neodlupuje se, 
nepraská a netvoří šupiny a může se 
jednoduchým přetřením znovu 
renovovat.  
OSMO COLOR DEKORAČNÍ 
VOSK transparentní je odolný 
vlhku a vodě, opotřebení a necitlivý 
proti nečistotám. Nedochází 
k žádným  tkz. vodním flekům. 
Znečištění se nechá snadno setřít. 
Povrch je odolný vínu, pivu, cole, 
kávě, ovocným šťávám, mléku a 
vodě dle DIN 68861. 
OSMO COLOR DEKORAČNÍ 
VOSK transparentní se po 
desetiletí osvědčil v prostorách 
s vyšší vlhkostí. Díky své 
konzistenci (thixotrop) je lehce 
roztiratelný a nepotřebuje malou 
nebo skoro žádnou údržbu. 
OSMO COLOR BEZBARVÝ 
VOSK je transparentní a hedvábně 
matný. Je tekutý a proto se nechá 
nanášet máčením. Působí obzvláště 
snadno hluboko do hloubky dřeva a 
hodí se hlavně pro ošetřování 
tmavých, tvrdých dřevin (např. u 
podlah) jako je Wengé, Meranti, 
Merbau atd. 
 
Olejovo-voskový základ 
OSMO COLOR DEKORAČNÍ 
VOSK a BEZBARVÝ VOSK jsou 
vyrobeny na základě přírodních 
rostlinných olejů a vosků. Oleje a 
vosky mohou působit hluboko do 
dřeva. Udržují jej zdravé a elastické 
a nenechají jej vyschnout. Dřevo 
může dýchat. Vlhkost může 
odcházet. Tím se omezuje 
deformace a sesychání dřeva. 
 
  Zdraví a životní prostředí 
OSMO COLOR DEKORAČNÍ 
VOSK transparentní neobsahuje 
žádné biocidní látky a konzervační 
prostředky. Zaschlý nátěr je 

necitlivý na lidi, zvířata a rostliny. 
Odpovídá normám DIN 53160 a 
EURO EN 71 (použitelnost pro 
dětské hračky). 
Princip nátěrů OSMO COLOR při 
výrobě je využít nejmodernějších 
postupů a to vedlo k zavedení 
certifikace dle DIN EN ISO 9001 a 
14001. 
 
 
 
Příklady použití: 
Pro celou oblast vnitřního použití: 
stěny a stropy, trámy, lišty, 
nábytek, hračky, dveře, výrobky z 
lepeného dřeva. Ideální pro dřevěné 
a korkové podlahy (viz. také 
OSMO COLOR tvrdý voskový 
olej). Obzvláště se doporučují do 
vlhkých místností jako jsou 
kuchyně, koupelny, bazény. Jsou 
vhodné pro všechny druhy dřeva, 
také pro spárovky a dřevotřísky 
(žádný základ), ale i korek. 
 
Barevné odstíny 
OSMO COLOR DEKORAČNÍ 
VOSK transparentní obsahuje 13 
barevných přírodních odstínů a 1 
bezbarvý. 
Dekorační vosk transparentní: 
 
č. 3101 Bezbarvý 
č. 3111 Bílý 
č. 3123 Zlatý javor 
č. 3127 Savanne 
č. 3128 Buk 
č. 3136 Bříza 
č. 3137 Třešeň 
č. 3138 Mahagon 
č. 3151 Holubí modř 
č. 3156 Tyrkysová zeleň 
č. 3161 Eben 
č. 3164 Dub 
č. 3166 Ořech 
č. 3191 Papyrus 
 
 
BEZBARVÝ VOSK: 
č. 1101 Bezbarvý 
 
Všechny odstíny se dají navzájem 
míchat. Další transparentní 
pastelové odstíny se nechají docílit 
mícháním Dekoračního vosku 
krycího s Dekoračním voskem 
transparentním bezbarvým.  

V případě použití více plechovek 
s různým výrobním číslem je nutné 
obsah smíchat ve větší plechovce.  
Protože se jedná o transparentní 
odstíny, je výsledek ovlivněn 
typem dřeva.  
Světlé odstíny se hodí pro nové, 
světlé dřevo. Jinak se nanášejí 
odstíny, které odpovídají natírané 
ploše nebo jsou o něco tmavější 
(doporučuje se zkouškový nátěr).  
DEKORAČNÍ VOSK bezbarvý a 
BEZBARVÝ VOSK se velmi hodí 
pro všechny druhy dřeva a barvy 
dřeva. 
 
Počet nátěrů: 
1 (podlahy a nábytek: 2) 
 
Obsahy plechovek 
DEKORAČNÍ VOSK 
transparentní: 
1l = ca. 20 m2 (hoblované dřevo) 
    = ca. 12 m2 (surové dřevo) 
BEZBARVÝ VOSK: 
1l = ca. 16 m2 (hoblované dřevo) 
    = ca.  9 m2 (surové dřevo) 
Díky vysoké vydatnosti se dosáhne 
neobvykle nízké ceny za m2! 
 
Příprava 
Povrch dřeva musí být čistý a suchý 
(max.vlhkost dřeva 20%). Nesmí 
být zmrzlý. Staré pórovité nátěry 
vyčistit. Staré barevné a lakované 
nátěry odstranit (OSMO COLOR 
Odstraňovač, biologicky 
odbouratelný!). 
Pro dřeviny náchylné zamodrání 
(např. borovice) ve vlhkých 
prostorách doporučujeme 
všestranný přednátěr s naší 
bezbiocidní voskovou impregnací 
PROTEKTOR (konečný nátěr 
s Dekoračním voskem a 
Bezbarvým voskem  proběhne za 1 
týden). 
 
Přetíratelnost: 
Mohou se přetřít přes: 
Dekorační vosk a Bezbarvý vosk, 
Jednorázová lazura a jiné pórovité 
lazury, OSMO COLOR 
Impregnace WR bezbarvá, OSMO 
COLOR PROTEKTOR 
(bezbiocidní impregnace pro vnitřní 
použití). Kromě toho jsou 
použitelné pro osvěžení tenkých 
lakovaných nátěrů.  
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Koroze 
V prostorách s vyšší vlhkostí je 
nutné použít pozinkované 
šrouby/hřebíky, nebo z nerezi.     
 
Zpracování 
DEKORAČNÍ VOSK 
transparentní: štětcem nebo hadrem 
BEZBARVÝ VOSK: může se také 
namáčet. 
DEKORAČNÍ VOSK transparentní 
je připraven ke zpracování. Neředit. 
Dobře promíchat. S pevným 
štětcem (hustý vlas a přírodní 
štětiny) nebo bavlněným hadrem se 
provede rovnoměrný,  tenký nános, 
ve směru vláken. Případné 
nerovnoměrné nánosy setřít. Nechá 
se zaschnout při dobrém větrání 
ca.12 hod. 
V případě potřeby  větší barevné 
intenzity Dekoračního vosku se 
provede druhý nátěr. 
DEKORAČNÍ VOSK transparentní 
barevný TIP: K dosažení obzvláště 
zajímavého efektu nechejte nátěr 
ca. 20 min. schnout a potom stírejte 
hadrem lehce ve směru vláken.  
Čerstvé dřevo, pokud možno ,před 
natíráním jednou všestranně ošetřit.  
 
Leštění 
DEKORAČNÍ VOSK 
transparentní: K dosažení většího 
stupně lesku se použije po 
zaschnutí OSMO COLOR leštící 
vata (ultra jemná ocelová vata), 
nebo suchý bavlněný hadr (pro dub 
se používá Scotch-pad). 
BEZBARVÝ VOSK: K dosažení 
většího lesku se použije po 
zaschnutí bavlněný hadr. 
 
Dřevěné podlahy 
Masivní dřevěné podlahy, 
vícevrstvé podlahy, parkety, korek. 
Z důvodu silného namáhání 
doporučujeme 2-násobný nátěr jak 
následuje:      
Pro dřevěné podlahy se používá 
OSMO COLOR Tvrdý voskový 
olej. 
Doporučení: U velmi pórovitých, 
tmavých a hustých dřevin (Meranti, 
Wengé, Merbau atd.) se nejdříve 
použije jeden tenký nátěr 
BEZBARVÉHO VOSKU a ten 
v případě potřeby později znovu 
aplikovat. 
 
Barevné transparentní odstíny 

1.nátěr: DEKORAČNÍ VOSK 
transparentní barevný nechat 12 
hod. při dobrém větrání schnout 
2.nátěr: V případě potřeby další 
nátěr s DEKORAČNÍM VOSKEM 
transparentním barevným, dále 
dokončení už jen TVRDÝM 
VOSK. OLEJEM.  
Doporučujeme vzorkový nátěr. 
U dubu a jiných tvrdých dřevin se 
zpravidla doporučuje bezbarvý 
nátěr BEZBARVÝM VOSKEM 
nebo TVRDÝM VOSK.OLEJEM.  
 
Korkové podlahy 
1.nátěr: vždy DEKORAČNÍM 
VOSKEM bezbarvým (nebo 
TVRDÝM VOSK.OLEJEM) zcela 
tenkou vrstvu! 
Pokud je to možné, jednotlivé 
korkové dlaždice se ošetří před 
pokládkou. Tím se dosáhne ,že 
oblast hran se nebude  muset 
vícenásobně přetírat, čímž by 
schnutí plochy bylo problematické. 
Konečný nátěr se nechá při dobrém 
větrání přes noc schnout. Potom je 
možné zvýšit stupeň lesku hadrem 
nebo strojově. K max.vytvrzení 
povrchu dochází za 2-3 týdny. 
 
Čištění prac.nástrojů 
OSMO COLOR čistič štětců (bez 
benzolů), nebo terpentinem. 
 
Doba schnutí 
Ca. za 12 hod. pochozí – při 
dobrém větrání. Nátěr je zaschlý již 
po 6 hod. 
 
Údržba 
Nátěr je snadno udržovatelný. 
Pokud si přejete, je možné během 
roku aplikovat další nátěr na suchý 
a čistý povrch (viz.nahoře). 
Podlahy: Obzvláště silně znečištěné 
nebo opotřebované místa se ošetří 
BEZBARVÝM VOSKEM 
naneseným na hadr, nebo na 
OSMO COLOR leštící vatu. 
Nanést, vyčistit, nechat zaschnout, 
přeleštit – hotovo! Nevznikají různá 
místa na ploše, proto se nemusí 
ošetřovat celá plocha. 
Pro denní běžné čištění postačuje 
hadr, mop, nebo vysavač. Velmi 
doporučujeme vysavač.  
Silněji zatěžované podlahy, (např. 
ve veřejných prostorách) se udržují 
vlhkým hadrem (voda s běžnými 
domácími prostředky), povrch se 
nechá zaschnout a ošetří se 

s OSMO COLOR Voskovou 
údržbou a čistícím prostředkem. 
Takto se mohou odstranit i těžko 
odstranitelné fleky.  
 
Skladovatelnost 
5 let skladovatelné i déle, pokud 
jsou v suchu a uzavřené. Jestliže 
vzniknou vlivem mrazu hustější 
konzistence, nechá se před 
použitím skladovat při pokojové 
teplotě 24-36 hodin.  
 
Složení 
50-60 %pevných tělísek (High 
Solid). Základ: přírodní rostlinné 
oleje a vosky (slunečnicový olej, 
sójový olej, olej z bodláku, vosk 
Caurnauba a Candellila, parafín).  
Pigmenty: oxid železitý  a 
organické pigmenty, dioxid titanu-
bílý pigment, který se používá 
v potravinářském průmyslu. 
Aditiva: Sikativa (schnutí) a 
voděodolná Aditiva 
40-50% rozpouštědel: 
odaromatizovaný technický benzín 
(bez benzolů). 
 
BEZBARVÝ VOSK: ca. 40% 
pevných tělísek, ca. 60% 
rozpouštědel. 
 
Fyzikální vlastnosti: 
DEKORAČNÍ VOSK transparentní  
Specifická hmotnost 
(hustota): 0,9-0,96 
viskozita: thixotrop, 
jemný/smetanový 
Zápach: slabý, po zaschnutí bez 
zápachu 
Bod vzplanutí: přes 550 C (VbF A 
III) dle DIN 53213 
BEZBARVÝ VOSK 
Specifická hmotnost 
(hustota):  0,85 
Viskozita: 62“, 2 mm dle  
DIN 53 211, silně tekutý 
 
Rady a pokyny 
Chraňte před dětmi. Udržujte 
vzdálené od potravin a tekutin. 
Nepracujte s otevřeným ohněm. 
Postarejte se o dobré větrání. 
V případě zasažení oka ihned 
vypláchněte čistou vodou. 
 
Zaschlý nátěr je těžce zápalný dle 
TLA –053. 
Chování ohně odpovídá 
požadavkům dle DIN 4102, třída B.     
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DEKORAČNÍ VOSK krycí High Solid 
Ošetření dřeva pro vnitřní použití – krycí – lehce lesklý 
 
 
Popis 
OSMO COLOR Dekorační 
vosk krycí je krycí nátěr pro 
vnitřní použití. 2 nátěry stačí na 
to, aby se dosáhla lehce lesklá, 
odolná povrchová vrstva, který 
má podobný vzhled jako 
lakovaná vrstva. Charakter 
dřeva zůstává zachován.  
OSMO COLOR Dekorační 
vosk krycí je na bázi přírodních 
olejů a vosků a je pórovitý. 
Neodlupuje se, nepraská a 
nevytváří šupiny.  
OSMO COLOR Dekorační 
vosk krycí odpuzuje vodu, je 
omyvatelný, necitlivý na 
domácí chemikálie a proto je 
mimořádně mnohostranně 
použitelný. OSMO COLOR 
Dekorační vosk krycí je lehce 
zpracovatelný.  
 
Olejovo-voskový základ  
OSMO COLOR Dekorační 
vosk krycí vytvořen na bázi 
přírodních rostlinných olejů a 
vosků. Přírodní oleje a vosky 
působí hluboko do dřeva. 
Udržuje dřevo zdravé a 
elastické a nenechá ho 
vyschnout. Dřevo může dýchat. 
Vlhkost může odcházet. Tím se 
omezuje kroucení a sesychání 
dřeva.  
 
Zdraví a životní prostředí 
OSMO COLOR Dekorační 
vosk krycí neobsahuje žádné 
biocidní látky a konzervační 
prostředky. Zaschlý nátěr je 
necitlivý na lidi, zvířata a 
rostliny. Odpovídá normám 
DIN 53160 a EURO EN 71 
(použitelnost pro dětské 
hračky). 
Princip nátěrů OSMO COLOR 
při výrobě je využít 
nejmodernějších postupů a to 
vedlo k zavedení certifikace dle 
DIN EN ISO 9001 a 14001. 
 
Příklady použití:  
OSMO COLOR Dekorační 
vosk krycí je ideální produkt  
 

 
 
 
pro dekorativní použití ve 
vnitřním prostředí: stropy a 
stěny, podlahové a ozdobné 
lišty, falešné trámy nábytek, 
dveře, regály a hračky. 
Obzvláště se doporučuje také 
do vlhkých místností (např. 
kuchyň, koupelna), dětských 
pokojů a na dřevěné podlahy.  
Hodí se pro všechny dřeviny, 
také dřevotřísky, MDF, umělé 
hmoty (žádný základní nátěr!), 
k přetření starých pórovitých 
nátěrů. 
 
Barevné odstíny: 
OSMO COLOR Dekorační 
vosk krycí obsahuje 1 bílý a 11 
barevných odstínů. 
č. 3112 bílý 
č. 3115 světle šedý 
č. 3116 bahno 
č. 3124 žlutý 
č. 3126 světle béžový 
č. 3133 červený 
č. 3134 apricot 
č. 3140 zelený 
č. 3141 mint 
č. 3152 modrý 
č. 3165 hnědý 
č. 3170 černý 
 
Všechny odstíny je možné 
navzájem míchat.  
Při použití více plechovek 
s rozdílnou šarží je třeba obsah 
smíchat ve větší plechovce. 
 
Počet nátěrů 
2  
 
Obsah plechovek 
0,125 l, 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l 
(jen bílý) 
  
Příprava 
Povrch dřeva musí být čistý, 
suchý a bez námrazy. 
Lakované vrstvy je třeba 
odstranit (OSMO COLOR 
Odstraňovač, biologicky 
odbouratelný). Pevné lakované 
vrstvy se odbrousí, prach 
pečlivě odstranit. Staré lazury a  
 

 
 
 
voskové nátěry vyčistit. 
Eventuelně se doporučuje 
vzorkový nátěr. Pro dřeviny 
náchylné na zamodrání 
(např.borovice) doporučujeme 
přednátěr všech stran dřeva 
s naší bezbiocidní voskovou 
impregnací OSMO COLOR 
PROTECTOR. Nové dřevo, 
pokud možno, před nátěrem je 
nutné ze všech stran ošetřit. 
Umělá hmota se odmastí s 
OSMO COLOR Čističem 
štětců.  
 
Kombinace 
Může se přetírat přes: 
OSMO COLOR Dekorační 
vosk transparentní, OSMO 
COLOR Jednorázovou lazuru, 
a jiné pórovité lazury, OSMO 
COLOR Impregnaci WR, 
OSMO COLOR Protektor, 
OSMO COLOR Krycí barvy, 
OSMO COLOR Selské barvy. 
 
Koroze 
V prostorách s vyšší vlhkostí je 
nutné použít pozinkované 
šrouby/hřebíky, nebo z nerezi. 
 
Zpracování 
Štětcem (strojově, vyžádejte si 
technické informace). 
OSMO COLOR Dekorační 
vosk krycí je připraven 
k nanášení. Neředit. Dobře 
rozmíchat.  
Pevným štětcem nanést tenkou 
a rovnoměrnou vrstvu ve směru 
vláken. Nechat schnout ca. 12 
hod. při dobrém větrání. Potom 
se nanese 2.nátěr. 
Transparentní dřevo: velmi 
pěkné zvýraznění struktury 
dřeva: naneste dle přání 
Dekorační vosk krycí a ihned 
po nanesení ihned setřete 
hadrem. Získáte tkz. „sepraný 
odstín“.      
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