Naskladnění
na Váš sklad možné
od 5. 03. 2018
akce platí od 5. 03. 2018

AKCE
pouze pro OSMO
autorizované prodejce

Dřevěné terasy
potřebují kvalitní péči
nejprodávanější OSMO Terasový olej v odstínu 009 modřín
za výjimečných podmínek

v balení
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nátě
OSMO Terasový olej č. 009 Modřín OSMO Terasový olej č. 009 Modřín

009 Modřín olej
přírodně tónovaný

Tato akce je platná pouze pro vybrané regionální partnery a při využití je podmínka
naskladnění min. 10 balení (30 l) a max. 50 balení (150 l) výrobku OSMO Terasový
olej č. 009.
Terasový olej

Obsah balení

MC cena Kč/ks
bez DPH

009 Modřín

3l

1 646

Vaše velkoobchodní sleva a množstevní dodatková sleva zůstávají v platnosti.
Prosíme o zaslání Vaší objednávky na naši adresu.
Buďte zajímavými dodavateli
pro své odběratele a maloobchodní zákazníky ve Vašem regionu
a nabídněte 20% nátěru zdarma.
Tato akce je množstevně omezená a je platná s výhradou meziprodeje do vyprodání zásob.
Na další straně sledujte doporučený návod na zpracování, který je určen pro Vaše zákazníky.

Váš dovozce
AU–MEX s.r.o.
Poděbradská 40, 198 00 Praha 9 – Vysočany,
www.au–mex.cz

Manuální zpracování
OSMO TERASOVÝCH OLEJŮ

Popis výrobku
Osmo terasové oleje na dřevo jsou vysoce kvalitní nátěry na dřevo
na bázi přírodních olejů pro veškeré dřevo ve vnějších prostorách.
Polomatné, s otevřenými póry, nechávají dřevo dýchat a snižují bobtnání a smršťování. Odpuzují vodu, jsou mimořádně odolné
vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Neodprýskávají, nepraskají
a neodlupují se. Bez obrušování jednoduše přetřít, není třeba žádný
základní nátěr. Lze je snadno roztírat bez znatelných okrajů. Během
natírání nezasychají.

Je-li požadována navíc ochrana proti hnilobě, modrání a napadení
hmyzem, dřevo předem – pokud možno ze všech stran – ošetřete
Osmo Impregnací dřeva WR*.
* Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Výsledný svrchní nátěr závisí kromě jiného také na přirozených cha rakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme – zejména
u neznámých povrchů - provedení zkušebního nátěru před vlast ním použitím.

Oblasti použití
Dřevěné terasy a zahradní nábytek apod. z modřínu, Thermo-dře va, bangkirai, massaranduby a ostatního ušlechtilého dřeva, které
mají být chráněny před znečištěním a vlhkostí.
Vzhled dřeva je oživen a dřevo je chráněno před vysycháním a „zašlým“ povrchem dřeva. OSMO Terasové oleje poskytují na základě
pigmentace ochranu před UV zářením.

Zpracování
Naneste pevným štětcem (Osmo Plochý štětec na olejové nátěry )
tence na čistou a suchou plochu ve směru vláken dřeva. Pro rych lou práci na velkých plochách doporučujeme Osmo Kartáč k natírání teras 150 mm přímo na míru na terasová prkna, se kterým
lze pracovat ve stoje a šetřit záda. Dobře a rovnoměrně rozetřete.
Potom naneste 2. nátěr – rovněž tence. Výsledný svrchní nátěr zá visí – kromě jiného – také na přirozených charakteristikách dřeva,
z tohoto důvodu doporučujeme provedení zkušebního nátěru před
vlastním použitím.

Barevné odstíny v akci:
č. 009 Modřín olej, přírodně tónovaný

Vydatnost na litr:
Hladké hoblované terasy: 1 litr stačí při 1 nátěru na cca 24 m² na
hladký hoblovaný povrch. Při prvním olejování terasy nutno provést
2 nátěry, tzn. z 1 l natřete ca. 12 m².
Vroubkované / drážkované terasy: 1 litr stačí při 1 nátěru na cca 14
m² na vroubkované/drážkované povrchy. Při prvním olejování terasy
nutno provést 2 nátěry, tzn. z 1 l natřete ca. 7 m².
Příprava povrchu:
Čerstvé dřevo s vysokým podílem obsažených extrahovatelných
látek je nezbytné před aplikací nátěru nechat zvětrat (přibližně po
dobu 4 týdnů) nebo omýt Osmo čističem štětců. Dřeva s vysokým
obsahem pryskyřic (jako je např. modřín nebo douglaska) nechte
zvětrat po dobu nejméně 6 týdnů. Čerstvě impregnovaná dřeva
a dále exotické dřeviny jako např. massarandubu, bangkirai, mer bau nebo garapu nechte zvětrat minimálně 3 měsíce před prvním
nátěrem.
Pokud již došlo k zašednutí dřeva, ošetřete povrch Osmo Gelem
proti zašednutí dřeva č. 6609.
Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou
(vlhkost max. 20%). Osmo Terasový olej je připraven k přímému po užití, prosím neřeďte. Dobře před použitím promíchejte.
Staré mikroporézní nátěry důkladně očistěte, staré barvy a laky zce la odstraňte. Při broušení používejte ochrannou masku proti prachu.
Pokud je to možné, aplikujte první nátěr na všechny plochy ještě
před smontováním.

Aplikace pomocí:
Kartáč k natírání teras s držákem
Díky ergonomické rukojeti a spoji pro Osmo Systémo vou Teleskopickou tyč se spojením Quick Connect je
vhodný pro ruční nanášení Terasových olejů. Dostup ná šířka: 150mm.

Systémová teleskopická tyč
Vysoce kvalitní hliníková teleskopická tyč s měkkým
úchytem Soft-Touch a technologií Quick Connect. Na stavitelná délka: 120-200 cm.
Set k natírání teras
Pro ruční nanášení terasových olejů.
Obsahuje vanu na barvu včetně otíra cích žlábků, jednorázové vyměnitelné
vložky (3 kusy), kartáč k natírání teras s rukojetí (150mm široký)
a držákem přizpůsobeným na Osmo Systémovou Teleskopickou
tyč se spojením Quick Connect, plochý štětec (25mm)
Doba schnutí:
Cca 12 hodin (za běžných klimatických podmínek, 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nízkých teplotách a/nebo vyšší vzdušné
vlhkost se prodlužuje doba schnutí.
Čištění pracovního nářadí
Osmo Čističem štětců (neobsahuje aromáty).

