
„Osmo je proti konkurenčním producentům laků výrobce přírodních barev 

z dorůstajících přírodních surovin a dokáže udržet rovnováhu mezi funkčností 

a ekologickým uvědoměním.“

Přírodní suroviny 

Všechny Osmo nátěry jsou na bázi olejů a vosků. +

Oleje uchovají cenné přírodní vlastnosti dřeva.  +

Vznikne přírodní nátěr, který šetří životní prostředí a je zdravotně nezávadný.  +

Vyrobeno na bázi čištěných dorůstajících rostlinných surovin. +

Po zaschnutí nezávadné pro člověka, zvířata a rostliny. +

Známky kvality výrobků

Důležitá je dobrá zpracovatelnost a slučitelnost nátěru

Žádná +  voda jako rozpouštědlo kvůli špatné zpracovatelnosti při vysokých teplotách (doba 

lepivosti) a žádné zdrsnění povrchu

Žádné +  konzervační prostředky, přesto zaručujeme stálost při uskladnění minimálně 5 let 

Žádná +  „eko“ rozpouštědla jako např. pomerančové oleje, protože jsou dráždivé a vyvolávají 

alergie

Obsahují +  jako rozpouštědlo benzínovou frakci (ropnou), hydrogenovanou těžkou; 

nízkovroucí hydrogenovaný benzín – (neobsahuje benzen), které zlepšují vlastnosti 

a minimalizují zdravotní rizika 

Obsahují +  slunečnicový olej, sójový olej, olej z bodláku, lněný olej, vosk camauba a candelila
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Přírodní nátěry na dřevo od Osmo



Přírodněji…

… díky olejům a voskům na 

přírodní bázi – dobré pro 

dřevo a životní prostředí!

… díky vysokému podílu 

pevných částic

– bezkonkurenční cena za 

kvalitní nátěr na m² plochy!

Vydatněji…

… protože nátěry Osmo lze 

renovovat bez obrušování 

– to se počítá! 

Rychleji…

… díky olejům a voskům na 

… díky vysokému podílu 

… protože nátěry Osmo lze 

Cena/
výkon

Všechno
dobré z přírody



 

Tradiční nátěrové systémy 

na bázi oleje nátěrové systémy na bázi 

oleje/vosku

Laky a nátěrové systémy 

na bázi vody

Tento systém

– chrání dřevo zevnitř

– nevytváří fi lm

– netvoří žádné ochranné povrchy

Výhody tradičních nátěrů 
na bázi oleje

Proniknou do dřeva 

Oživí dřevo 

Lze je jednoduše a částečně  

renovovat 

Neodprýskávají, nepraskají  

a neodlupují se

Nevýhody

Špatná odolnost vůči kapalinám 

Náročná údržba 

Osmo nátěrový systém

– chrání dřevo zevnitř a z vnějšku

– nevytváří fi lm

– tvoří ochranný voskový povrch 

s otevřenými póry

Tento systém

– chrání dřevo z vnějšku

– vytváří fi lm

– vytvoří silnou vrstvu

Výhody laků a nátěrů 
na bázi vody

Nátěr leží na povrchu dřeva 

Dobrá odolnost vůči kapalinám 

Ochrana před oděrem 

Snadná údržba 

Nevýhody

Renovace je možná pouze  

po předchozím obroušení

Povrch nelze částečně renovovat 

Nátěr odprýskává, praská  

a odlupuje se

…O s m o  d ě l á  te n  rozd í l

Kvůli nízké odolnosti vůči kapalinám mohou 
rychle vzniknout nepěkné skvrny od vody.

K renovaci podlahy musí být lakovaný povrch 
nejdříve obroušen.

Osmo 
sjednocuje výhody 
nátěru příznivého 
pro dřevo na bázi 

oleje s hladkým povrchem 
původních laků! 

Osmo 
zvládlo odstranit 
nevýhody nátěrů 

na bázi oleje 
a obvyklých laků!


