
 
 
 

 
 

Informace o výrobku: Osmo UV ochranný olej bezbarvý 420 Extra 
 

Zušlechtění dřeva do vnějších a vnitřních prostor - polomatný - bezbarvý 
 

 

Popis výrobku 
Osmo UV ochranný olej bezbarvý Extra je polomatný bezbarvý nátěr na dřevo na bázi přírodních 
olejů k použití do vnějších prostor. Tím že má otevřené póry, může dřevo dýchat a snižuje bobtnání 
a smršťování. Odpuzuje vodu. Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se. Jako konečný nátěr na již 
barevně upravené dřevo Osmo UV ochranný olej bezbarvý Extra výrazně prodlužuje interval 
renovace. Jako samostatný nátěr po 2 nánosech zamezuje procesu šednutí na svislém povrchu s 
ochranným UV faktorem 12 v porovnání se dřevem bez úpravy. Nátěr obsahuje biocidní účinné 
látky na ochranu proti napadení plísní, řasou a houbou. Bez obrušování jednoduše přetřít. Snadno 
se roztírá bez znatelných okrajů u nánosu. Během natírání nezasýchá. 
 

Oblasti použití 
Na všechny svislé dřevěné plochy ve vnějších prostorách: dveře, okna a okenice (rozměrově přesné 
stavební díly); přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, ploty, pergoly, zahradní nábytek a 
zahradní domky (rozměrově nepřesné stavební díly). Také vhodné pro bambusové tyče (např. u 
pohledových zábran a zahradního nábytku). 
 

Barevné odstíny:  
č. 420, bezbarvý  
 

Velikosti balení: 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 25 l 
 

Vydatnost: 
1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m².   
Pokud máte zešedlé, popraskané dřevo, neznámý nátěr, starý Osmo nátěr, broušené/hoblované 
dřevo, drážkované/hoblované dřevo nebo dřevo drsné po řezu a chcete vědět kolik barvy 
potřebujete? Informace k individuálnímu výpočtu Vaší spotřeby naleznete na naší webové stránce 

na www.osmocolor.eu 
 

Obsažené látky: 
Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sójový olej, olej z bodláku a lněný olej), 
sikativa (sušidla) a aditiva. Těkavé složky: benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; 
nízkovroucí hydrogenovaný benzín dearomatizovaný - (neobsahuje benzen). Tento výrobek splňuje 
dle směrnice EU (2004/42/EC) přípustný obsah VOC max. 400 g/l (kat. A/e (2010). Detailní 
kompletní deklarace na vyžádání. 
 

Fyzikální vlastnosti 
Specifická hmotnost (hustota): 0,9 - 1,0 g/cm³ 
Viskozita: 70-100 s, 4 mm dle DIN 53211 
Zápach: slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu 
Bod vzplanutí: nad 55°C (VbF AIII) dle DIN 53213  
 

Skladovatelnost  
Výrobek je trvanlivý 5 let a déle, je-li skladován v suchu a dobře uzavřený. Pokud zhoustne mrazem, 
skladujte před aplikací 24 - 36 hodin při pokojové teplotě. 
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Příprava 

Povrch dřeva musí být suchý, čistý a nesmí být vystaven mrazu (max. 20% vlhkost dřeva). Osmo 
UV ochranný olej bezbarvý Extra je hotový přímo k natírání, neředit. Důkladně promíchat. Staré 
nátěry s otevřenými póry důkladně očistěte. Staré lakové nátěry a barvy odstraňte. Hladké povrchy 
neobrušujte jemnějším brusným papírem než P 120. Doporučujeme první nátěr zabarveným olejem 
jako např. Jednorázová lazura, Ochranná olejová lazura nebo Selská barva. Pokud bude požado-
vána dodatečná preventivní ochrana proti plísni, modrání a napadení hmyzem, dřevo předem 
natřete Osmo Impregnací dřeva WR* – pokud možno ze všech stran. 
 

* Obsahuje  biocidy  - používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte informace o výrobku 
uvedené na obalu.  
 

Zpracování 
Naneste pevným štětcem (Osmo Plochý štětec) nebo Osmo Válečkem z mikrovláken tence na 
čistou a suchou plochu ve směru vláken dřeva a rovnoměrně rozetřete. Potom proveďte druhý 
nátěr. K přetření již barevně upraveného povrchu nebo při renovaci stačí zpravidla 1 nátěr na plochu 
očištěnou od nečistot. Výsledný nátěr závisí na stavu podkladu, proto je zásadně třeba provést 
zkušební nátěr. 
 

Čištění pracovního nářadí  
Osmo Čističem štětců (neobsahuje benzen).  
 

Doba schnutí:  
Cca 12 hodin (při normálním klimatu, 23°C/50% rel.vlhkost vzduchu). Při nízkých teplotách a/nebo 
vysoké vlhkosti vzduchu se prodlužuje doba schnutí.  
 

Pokyny:  
K renovaci intaktní nátěry v závislosti na návětrné straně po cca 3-4 letech očistěte a 1x znovu 
natřete Osmo UV ochranným olejem bezbarvým Extra.  
U ploch vystavených silnému působení povětrnostních vlivů a také u vodorovných ploch, ze kterých 
nemůže stékat voda, jako např. terasy, hlavy sloupů, okenní parapety, sedací plochy nábytku, se 
musí zásadně počítat s kratšími intervaly renovace. UV ochranný olej bezbarvý Extra je nevhodný 
jako samostatný nátěr na terasy. Pokud již došlo k zešednutí, je třeba plochu odšedit Osmo 
Odšeďovačem dřeva a znovu 2x natřít Osmo UV ochranným olejem bezbarvým Extra. Aby se 
dosáhlo UV ochranného faktoru 12, je třeba nanést 2 nátěry UV ochranného oleje. 
Při pouze 1 nátěru na dřevo bez předchozí povrchové úpravy se výrazně zkracuje trvanlivost. 
Bezbarvý UV ochranný olej vykazuje na základě vysokého obsahu oleje jako konečný nátěr na 
bílých podkladech mírné zežloutnutí. Proto doporučujeme jako konečný nátěr na již bíle upravené 
plochy Osmo Ochrannou lazuru 900 bílou. Oleje zesilují přírodní barevný odstín dřeva (trvale mokrý 
efekt). 
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Bezpečnostní pokyny: 
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 26 Při zasažení oči 
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje 2-butanonoxim, 
kobaltkarboxylát a dichlofluanid (ISO). Může vyvolat alergické reakce. Při požití okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc a přeložte obal nebo etiketu výrobku. S 51 Používejte pouze v dobře větraných 
prostorách. Škodlivý pro vodní organismy, může mít ve vodstvu dlouhodoběji škodlivé účinky. 
Nenechat proniknout do kanalizace, tento výrobek a jeho nádoby dejte k likvidaci problematického 
odpadu. Pozor: Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovávejte 
ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení). Suchý nátěr splňuje podle 
DIN 4102 třídu B2 (normálně hořlavý). Bezpečnostní list na vyžádání pro profesní uživatele. 
 

Výše uvedené informace byly poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky (stav: 
07/2010). 



  
 

 
 
 
 
 
 


