ПОКРИТТЯ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
КАТАЛОГ ПРОДУКТІВ 2020

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

HARTWACHS-ÖL ORIGINAL
ОЛІЯ З ТВЕРДИМ ВОСКОМ

Фірмове Osmo-покриття. Розроблено спеціально для обробки меблевих
поверхонь та для дерев'яних підлог з урахуванням особливостей їх
експлуатації. Рекомендовано для масивної дошки, паркетної дошки,
паркету, коркових підлог, ОСП-плит. Надає поверхні водо- та брудовідштовхувальні властивості, підвищує міцність і зносостійкість. Не потребує
шліфування.
Готова поверхня = 2 дні, 2 шари нанесення

Фасовка:
0,125 л; 0,375 л;
0,75 л; 2,5 л;
10 л; 25 л
Витрата:
24 м2/л

HARTWACHS-ÖL RAPID

ОЛІЯ З ТВЕРДИМ ВОСКОМ З ПРИСКОРЕНИМ ЧАСОМ ВИСИХАННЯ
Міцне покриття для професійного нанесення, яке швидко сохне. Ідеально
підходить для захисту всіх типів дерев'яних підлог (масивної дошки,
паркетної дошки, штучного паркету, ОСП-плит та коркових підлог), для
обробки меблевих поверхонь. Надає поверхні водо- та брудовідштовхувальні властивості. Не потребує шліфування.
Готова поверхня = 1 день, 2 шари нанесення (1 шар - 4-5 год)

Фасовка:
0,75 л; 2,5 л;
10 л; 25 л
Витрата:
24 м2/л

HARTWACHS-ÖL EXPRESS

ОЛІЯ З ТВЕРДИМ ВОСКОМ З ПРИСКОРЕНИМ ЧАСОМ ВИСИХАННЯ
Ідеально підходить для захисту всіх типів дерев'яних підлог (масивної
дошки, паркетної дошки, паркету, ОСП-плит та коркових підлог), для
обробки меблевих поверхонь. У поєднанні із затверджувачем підходить
для обробки твердих порід деревини з великим вмістом маслянистих
речовин (меранті, венге, мербау тощо).
Готова поверхня = 1 день, 2 шари нанесення (1 шар - 2-3 год)

Фасовка:
0,75 л; 2,5 л;
10 л; 25 л
Витрата:
24 м2/л

HÄRTER FÜR HARTWACHS-ÖL EXPRESS
ЗАТВЕРДЖУВАЧ ДЛЯ HARTWACHS-ÖL EXPRESS

Виступає в якості присадки до HARTWACHS-ÖL EXPRESS для прискорення процесу висихання. Ідеально підходить для використання на об'єктах
комерційного призначення. Поліпшена стійкість до стирання. Рекомендовано для екзотичних твердих порід деревини.
Готова поверхня = 1 день, 2 шари нанесення

Фасовка:
0,15 л
Витрата:
24 м2/л

HARTWACHS-ÖL ANTI-RUTSCH

ОЛІЯ З ТВЕРДИМ ВОСКОМ З АНТИКОВЗАЮЧИМ ЕФЕКТОМ
Професійне покриття для всіх типів дерев'яних підлог, у випадку, де
необхідна підвищена стійкість до ковзання (об’єкти комерційного призначення), для масивної дошки, паркетної дошки, паркету, коркових підлог та
ОСП-плит. Готова поверхня = 2 дні, 2 шари нанесення

Фасовка:
0,125 л; 0,75 л;
2,5 л; 10 л; 25 л
Витрата: 24 м2/л

KLARWACHS

ОЛІЯ З ВОСКОМ ДЛЯ ТВЕРДИХ ПОРІД ДЕРЕВИНИ
Спеціальне покриття для тропічних порід деревини, з високим вмістом
маслянистих речовин: мербау, венге, ятоба, тик, іроко, кумару та інших.
Глибоко проникає в пори, залишаючи їх відкритими. Підкреслює природну
красу дерев'яної поверхні. Надає поверхні водовідштовхувальні властивості. Підходить для будь-якої техніки нанесення та для будь-яких типів
поверхонь (стіни, стелі, меблі, підлога).
Готова поверхня = 2 дні, 2 шари нанесення

Фасовка:
0,125 л; 0,75 л;
2,5 л; 25 л
Витрата:
24 м2/л

HARTWACHS-ÖL PURE

ОЛІЯ З ТВЕРДИМ ВОСКОМ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОБРОБКИ
Безбарвна, напівглянцева олія без розчинника для професійного монтажу
паркету. Підходить для всіх дерев'яних підлог (масивної дошки, підлог
заміських будинків, корабельні підлоги тощо). Виготовляється на основі
натуральних рослинних олій та воску. Стійка до бруду та стирання, має
водовідштовхувальні властивості.
Готова поверхня = 2 дні, 2 шари нанесення

Фасовка:
1л
Витрата:
40-50 м2/л

HARTWACHS-ÖL 2K PURE

ОЛІЯ З ТВЕРДИМ ВОСКОМ 2-КОМПОНЕНТНА
ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОБРОБКИ
Підходить для всіх типів дерев'яних підлог, масивної дошки, паркетної
дошки, паркту, коркових підлог, ОСП-плит. Не є готовим до використання
продуктом (застосовується в комплексі із затверджувачем). Розроблено
спеціально для екзотичних твердих порід деревини (тик, ятоба, морений
дуб і т.д.). Особливо рекомендується для деревини, що містить велику
кількість маслянистих речовин.

Фасовка:
1л
Витрата:
40-50 м2/л

HARTWACHS-ÖL EFFEKT
ОЛІЯ З ТВЕРДИМ ВОСКОМ

Ідеально підходить для досягнення спеціальних ефектів. За допомогою
Effect Natural деревина зберігає свій природний колір (для світлих порід
деревини). Effect Silver/Gold, навпаки надає декоративного ефекту темним
породам деревини, або деревині, вкритій темними оліями.
Готова поверхня = 2-3 дні, 2-3 шари нанесення

Фасовка:
0,125 л; 0,75 л;
2,5 л;10 л
Витрата:
30 м2/л

BETON-ÖL

ОЛІЯ ДЛЯ БЕТОННИХ ПОКРИТТІВ ТА ПЛИТКИ
Безбарвна, шовковиста матова олія. Не створює плівку на поверхні. Має
високий рівень проникнення, надає поверхні водовідштовхувальні властивості, стійкість до бруду та плям. Підходить для майже всіх типів бетону
(відкритого бетону), штучного каменю, стяжки, а також мікропористого
природного каменю з полірованою, шліфованою або шорсткою поверхнею, а також для неглазурованої плитки. Особливо рекомендується для
стін і підлоги на кухні та у ванній кімнаті, а також для стільниць, підвіконня
та робочих поверхонь. Готова поверхня = 2 дні, 2 шари нанесення

Фасовка:
0,75 л; 2,5 л
Витрата:
50 м2/л

COLOR-ÖL

КОЛЬОРОВА ОЛІЯ БЕЗ РОЗЧИННИКІВ
Професійна, прозора кольорова олія без розчинників. Унікальна комбінація натуральної олії і воску. Ідеально підходить в якості кольорової ґрунтовки всіх дерев'яних підлог з твердих порід деревини, дошки, ОСП-плит та
коркової підлоги, а також для сходів та меблів.
Готова поверхня = 2 дні, 2 шари нанесення

Фасовка:
1л
Витрата:
50-60 м2/л

HARTWACHS ÖL FARBIG

КОЛЬОРОВА ОЛІЯ З ТВЕРДИМ ВОСКОМ
Рекомендовано для дерев'яних та коркових підлог, для меблів і виробів з
клеєної деревини. Надає поверхні водо- та брудовідштовхувальні властивості. Робить поверхню стійкою до стирання і приємною на дотик. Використання рослинних компонентів дозволяє отримати більш рівномірний колір
і підкреслити малюнок деревини.
Готова поверхня = 2 дні, 2 шари нанесення

Фасовка:
0,125 л; 0,375 л;
0,75 л; 2,5 л
Витрата:
30 м2/л

DOOR OIL

ОЛІЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ
Ідеально підходить для захисту міжкімнатних дверей з масиву дерева.
Спеціальна комбінація олій та воску для дерев'яних дверних конструкцій і
сполучних елементів. Підкреслює природну красу дерев'яної поверхні.
Надає поверхні водо- та брудовідштовхувальні властивості. Особливо
рекомендовано для дверей з фанери.
Готова поверхня = 2 дні, 2 шари нанесення

Фасовка:
1л
Витрата:
24 м2/л

REAKTIONSBEIZE
АКТИВАТОР OSMO

Ідеально підходить для створення витриманого вигляду на дубових поверхнях (меблі, сходи, підлога та інші дерев'яні елементм з дуба). Три рівня
інтенсивності кольорів. Спеціально розроблений для професіоналів.
Готова поверхня = 1 день, 2 шари нанесення

Фасовка:
1л
Витрата:
10-15 м2/л

ÖL-BEIZE

КОЛЬОРОВІ БЕЙЦІ НА МАСЛЯНІЙ ОСНОВІ
Морилка на основі олії для внутрішніх робіт. Підходить для тонування
будь-яких дерев'яних поверхонь, ОСП-плит і коркових покриттів. Нанесення в 1 шар дає прозоре кольорове покриття, в 2 шари. Напівпрозоре
інтенсивне кольорове покриття. Залишає пори деревини відкритими, не
тріскається, не лущиться, не відшаровується.
Готова поверхня = 2-3 дні, 2-3 шари нанесення

Фасовка:
0,50 л; 1 л;
2,5 л
Витрата:
24-48 м2/л

HARDENER FOR ÖL-BEIZE

ЗАТВЕРДЖУВАЧ ДЛЯ КОЛЬОРОВИХ БЕЙЦІВ
Продукт є добавкою до кольорових бейців на масляній основі. Призначений для скорочення часу висихання. Ідеально підходить для об'єктів
комерційного призначення.
Готова поверхня = 1 день, 2 шари нанесення

Фасовка: 0,06 л
Витрата:
24-48 м2/л

SPRITZ-WACHS

ВІСК ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ
Cучасне професійне покриття для сходів, меблів та стільниць. Спеціальна
комбінація натуральних рослинних олій і воску забезпечує високу
зносостійкість, надійний механічний і хімічний захист. Залишає пори
деревини відкритими. Не тріскається, не лущиться, не відшаровується.
Володіє водо- і брудовідштовхувальними властивостями і дуже високою
стійкістю до стирання.
Готова поверхня = 1 день, 2 шари нанесення.

Фасовка:
2,5 л; 10 л; 25 л
Витрата:
24 м2/л

TOPOIL

МАСЛО З ТВЕРДИМ ВОСКОМ ДЛЯ МЕБЛІВ І СТІЛЬНИЦЬ
Спеціальна комбінація олій та воску для кухонних стільниць, робочих
поверхонь і меблевих щитів. Допустимо для контакту з харчовими продуктами. Підходить для дитячих іграшок. Надає поверхні стійкості до дії
побутової хімії та утворення плям. Водовідштовхувальний ефект, зносостійкість.
Готова поверхня = 2 дні, 2 шари нанесення

Фасовка: 0.5 л
Витрата: 24 м2/л

DEKORWACHS TRANSPARENT

УНІВЕРСАЛЬНЕ ПРОЗОРЕ КОЛЬОРОВЕ ПОКРИТТЯ
Прозора фарба (кольорова олія) для деревини. Надає поверхні професійного шовковисто-глянсового блиску. Підходить для захисту та декоративної обробки деревини у приміщеннях: обшивка стін, молдинги та балки, а
також двері, обклеєні кромкою панелей, ДСП та МДФ. Ідеально підходить
як кольорове базове покриття для дерев’яних підлог і для відновлення
затемнених дерев’яних поверхонь. Дуже рекомендується для меблів та
дитячих іграшок.
Готова поверхня = 1-2 дні, 1-2 шари нанесення

Фасовка:
0,125 л; 0,375 л;
0,75 л; 2,5 л
Витрата:
24 м2/л

HOLZPROTEKTOR

БЕЗБАРВНЕ ПРОСОЧЕННЯ
Спеціальне просочення на основі воску для застосування в приміщеннях з
підвищеною вологістю. Просочення на основі воску для захисту деревини
від вологи і ураження синьою гниллю. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.
Володіє сильним водовідштовхувальним ефектом. Не містить органічних
біоцидів.
Готова поверхня = 1 день, 1 шар нанесення

Фасовка: 0,75 л;
2,5 л; 25 л
Витрата:
8,4 м2/л

WOHNRAUM-WACHS

ВІСК ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
Високоякісне декоративно-захисне покриття для внутрішньої обробки
деревини. Може використовуватися для відновлення та реставрації
старих стель і стін з дерев'яної вагонки. Стійкий до забруднень, води та
стирання і розгладжує поверхню. Простий в нанесенні - використовується
без грунтовки або проміжного шліфування.
Готова поверхня = 1 день, 2 шари нанесення

Фасовка:
0,75 л; 2,5 л
Витрата:
16 м2/л

UVIWAX® UV-PROTECTION
ВІСК З УФ-ЗАХИСТОМ

Віск з УФ-захистом для внутрішніх робіт надає поверхні водо- та брудовідштовхувальні властивості, робить її стійкою до стирання і приємною на
дотик. Захищає органічну основу деревини від руйнівного впливу УФ-променів. Підходить в якості самостійного покриття для стін, стель, шаф і
дверей.
Готова поверхня = 1 день, 2 шари нанесення

Фасовка:
0,75 л; 2,5 л
Витрата:
16 м2/л

ІНСТРУМЕНТИ ТА ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ І РЕСТАВРАЦІЇ

HARTWACHS-ÖL REPARTUR- UND PFLEGEPASTE

РЕМОНТНА ПАСТА ДЛЯ ПАРКЕТУ
Для догляду та для усунення невеликих пошкоджень на будь-яких дерев'яних поверхнях, покритих Osmo-маслом з твердим воском Hartwachs-Öl.
Для реставрації та відновлення дерев'яних поверхонь усередині
приміщень: меблів і стільниць з масивної або клеєної деревини (наприклад,
кухонних стільниць, письмових столів, полиць і т.п.). Також рекомендована
для всіх видів дерев'яних підлог, ОСП-плит, коркових підлог і сходів.
Готова поверхня = 1 день.

Фасовка:
75 г
Витрата:
75 г на 2-3 м2

TOPOIL OBERFLÄCHEN-SET
НАБІР ДЛЯ СТІЛЬНИЦЬ

Один набір на всі випадки - повний комплект необхідних засобів. Ідеально
підходить для фарбування і захисту меблів з дерева, стільниць з масиву
або клеєного бруса і робочих поверхонь (наприклад, кухонні стільниці,
письмові столи, полиці та ін.). Також підходить для коркових покриттів та
ОСП-плит.
В наборі: олія з твердим воском для меблів та стільниць TOPOIL (0,5 л),
засіб для очистки дерев’яних меблів та стільниць (з розпилювачем) SPRAY
CLEANER (0,5 л), тримач пада ручний; насадки для нанесення кольорових
покриттів; насадка для полірування; інструкція по застосуванню.

TREPPEN-PFLEGEBOX

НАБІР З ДОГЛЯДУ ЗА СХОДАМИ
Повний комплект необхідних засобів для очищення, оновлення та регулярного догляду без шліфування за дерев'яними сходами, покритими олією з
твердим воском Hartwachs-Öl.
В наборі: концентрат для очищення та догляду WISCH-FIX (250 мл), олія
для догляду за підлогою PFLEGE-ÖL (200 мл), серветки для догляду та
нанесення (2 шт), пад для шліфування (1 шт), рукавички (1 пара), інструкція
по догляду за сходами.

HOLZPASTE

ШПАТЛІВКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
Застосовується для заповнення і вирівнювання стиків, для обробки
невеликих тріщин і пошкоджень на поверхні деревини.

Фасовка: 6 мл

FUSSBODEN-PFLEGESET

НАБІР ЗАСОБІВ З ДОГЛЯДУ ЗА ПІДЛОГОЮ
Повний комплект необхідних засобів для очищення і регулярного догляду
за поверхями, покритими Osmo-олією з твердим воском HARTWACHS-ÖL.
В наборі: концентрат WISCH-FIX (1 л), спрей для догляду та очищення
деревини WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSSPRAY (0,4 л), серветки (3
шт), інструкція по догляду.

ABBEIZER

ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ СТАРОЇ ФАРБИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТА МЕТАЛУ
Розчиняє та видаляє синтетичні лакові смоли, однокомпонентні лаки,
дисперсійні та латексні фарби, олійні покриття та плями на дереві, дисперсійні клеї, полімерні штукатурки тощо на стійких до розчинника підкладках
(дереві, металах, мінеральних основах, таких як бетон або камінь). Він має
м'який запах, тому його можна застосовувати на великих площах як у
закритих, так і у відкритих приміщеннях.

Фасовка:
1л
Витрата:
2-4 м2/л

WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL/-SPRAY
ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ І ОЧИЩЕННЯ ДЕРЕВИНИ

Засіб для догляду та очищення деревини Osmo WPR рекомендовано для
видалення складних плям, наприклад, від жиру або крему для взуття.
Оптимально підходить для догляду за поверхнями, покритими Osmo-олією
з твердим воском Hartwachs-Öl.

Фасовка:
0,5 л; 1 л
Витрата:
800-100 м2/л

PFLEGE-ÖL

ОЛІЯ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ПІДЛОГОЮ
Рекомендовано для реставрації та оновлення дерев'яних підлог, вкритих
олією з твердим воском Hartwachs-Öl: масивної дошки, паркетної дошки,
паркету, ОСП-плит та коркових покриттів, а також сходів та меблів.
Особливо рекомендовано для реставрації підлог в громадських приміщеннях з високою прохідністю, де підлоги піддаються сильному зносу
(наприклад, в ресторанах, музеях, магазинах, офісах і т.п.).

Фасовка:
1 л; 5 л
Витрата:
40-60 м2/л

INTENSIV REINIGER

ІНТЕНСИВНИЙ ОЧИСНИК ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
Високоефективний слаболужний концентрат для видалення органічних і
неорганічних забруднень для внутрішніх і зовнішніх робіт. Ідеально
підходить для очищення дерев'яних поверхонь, покритих олією і воском
безпосередньо перед нанесенням Osmo-покриттів.

Фасовка:
1л
Витрата:
30-100 м2/л

WISCH-FIX

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ ЗА ПІДЛОГОЮ
Високоефективний миючий концентрат для регулярного догляду та
очищення підлоги. Рекомендується для щоденного прибирання та для
реставрації дерев'яних підлог, покритих олією або воском. Також рекомендується для меблів, дверей, стін та облицювання стелі.

Фасовка:
1 л; 5 л; 10 л

SPRAY CLEANER

ЗАСІБ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕРЕВ'ЯНИХ
МЕБЛІВ І СТІЛЬНИЦЬ (з розпилювачем)
Спрей-очищувач для щоденного догляду. Призначений для очищення і
догляду за дерев'яними поверхнями, обробленими маслом і воском для
внутрішніх робіт. Особливо рекомендовано для поверхонь, оброблених
маслом з твердим воском для меблів і стільниць TopOil.

Фасовка:
0,5 л

FUGENKITTLÖSUNG

ЗАМАЗКА ДЛЯ ШВІВ І СТИКІВ
Безбарвна полімерна дисперсія для заповнення тріщин і стиків на
шліфованих паркетних підлогах. Надзвичайно висока потужність
наповнення, короткий час висихання та хороші шліфувальні властивості.
Універсальна для будь-яких порід деревени.

Фасовка:
1 л, 5 л
Витрата: 10-15 м2/л

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ

TERRASSEN-ÖL
ОЛІЯ ДЛЯ ТЕРАС

Рекомендовано для захисту і догляду за садовим паркетом, терасами,
перегородками і меблями з благородних і хвойних порід деревини.
Підходять для кольорового тонування тику, евкаліпту та ін., а також для
термічно обробленої деревини. Робить поверхню деревини гладкою,
надає їй водо- та брудовідштовхувальні властивості.
Готова поверхня = 2 дні, 2 шари нанесення

Фасовка:
0,125; 0,75 л;
2,5 л; 25 л
Витрата: 24 м2/л

ANTI-RUTSCH TERRASSEN-ÖL

ОЛІЯ ДЛЯ ТЕРАС З АНТИКОВЗАЮЧИМ ЕФЕКТОМ
Ідеально підходить для покриття вуличних терас і сходів з будь-яких порід
деревини. Підходить для будь-яких типів поверхні - рифлених, рельєфних і,
особливо, гладких. Перешкоджає ковзанню. Забезпечує додатковий
захист пігменту від вивітрювання. Надає поверхні водовідштовхувальні
властивості, стійкість до атмосферних впливів і УФ-променів (при умові
застосування в першому шарі кольорових олій для зовнішніх робіт).
Готова поверхня = 2 дні, 2 шари нанесення

Фасовка:
0,125; 0,75 л;
2,5 л; 25 л
Витрата: 24 м2/л

HIRNHOLZ-WACHS
ВІСК ДЛЯ ТОРЦІВ

Ідеально підходить для обробки торців терасної дошки та фасадів або
звисів покрівлі з твердих і м'яких порід деревини (бангкірай, тик,
массарандуба, гарапа, кумару тощо). Захищає торці від розтріскування,
розбухання та пересушування. Знижує ймовірність виділення внутрішніх
речовин деревини. Не містить силікон і воду. Простий в застосуванні.
Особливо стійкий до зовнішніх впливів.

Фасовка:
0,375 л; 2,5 л
Витрата:
5 м2/л

KLAR-ÖL LASUR
ПРОЗОРА ЛАЗУР

Багатофункціональне покриття для деревини. Воно є ідеальною ґрунтовкою для м'якої та тендітної деревини, деревини грубого розпилу, посірілих
або дерев'яних поверхонь, зазнавших атмосферного впливу. Дозволяє
при використанні уникнути нерівномірного просочування.

Фасовка:
0,75 л; 2,5 л; 10 л
Витрата: 16 м2/л

UV-SCHUTZ-ÖL UND UV-SCHUTZ-ÖL EXTRA
ЗАХИСНА ОЛІЯ З УФ-ФІЛЬТРОМ

Підходить для всіх вертикальних дерев'яних поверхонь на відкритому
повітрі: дверей, вікон та жалюзі, навісів для автомобілів, дерев'яних
фасадів, балконів, огорож, пергол, садових меблів і садових будиночків. З
або без захисту проти синяви, цвілі і гнилі. В якості фінішного покриття
затонованої деревини значно збільшує інтервал між реставраціями. В
якості самостійного покриття уповільнює процес посіріння деревини.

Фасовка:
0,125 л; 0,75 л;
2,5 л; 25 л
Витрата: 18 м2/л

UV-SCHUTZ-ÖL FARBIG

ЗАХИСНА ОЛІЯ З УФ-ФІЛЬТРОМ
Надійний захист від УФ-променів - прозора слабопігментована олія.
Підходить для всіх вертикальних дерев'яних поверхонь для зовнішніх робіт:
дверей, вікон і віконних віконниць, навісів для автомобілів, дерев'яних
фасадів, балконів, огорож, пергол, садових меблів і будиночків. Підходить
також для покриття бамбукових стовбурів (наприклад, в перегородках). З
профілактичним захистом проти синяви, цвілі, гнили. В якості фінішного
покриття затонованої деревини значно збільшує інтервал між реставраціями. В якості самостійного покриття уповільнює процес посіріння деревини.

Фасовка:
0,125 л; 0,75 л;
2,5 л; 25 л
Витрата: 18 м2/л

HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR

ЗАХИСНА ОЛІЯ-ЛАЗУР ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
Грунтовка і лазур в одному продукті - інноваційне покриття на основі олій
для довготривалого захисту деревини. Підходить для фарбування
будь-яких дерев'яних поверхонь для зовнішніх робіт: дверей, вікон та
жалюзі (дерев'яні елементи і конструкції, що деформується), навісів для
автомобілів, дерев'яних фасадів, балконів, дерев'яних терас, парканів,
пергол, садових меблів і садових будиночків. Має водовідштовхувальний
ефект, стійка до атмосферних впливів і УФ-променів. Залишає пори
деревини відкритими, зберігає здатність деревини "дихати". Забезпечує
профілактичний захист від дії плісняви, синяви та грибків.

Фасовка:
0,125 л; 0,75 л;
2,5 л; 25 л
Витрата: 26 м2/л

HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR EFFEKT

ЗАХИСНА ОЛІЯ-ЛАЗУР ДЛЯ ДЕРЕВИНИ «ЕФЕКТ МЕТАЛІК»
Модні відтінки з ефектом «металік» для сучасної архітектури!
Захисна олія -лазур для деревини Osmo Holzschutz Öl-Lasur Effekt підходить
для фарбування будь-яких дерев'яних поверхонь для зовнішніх робіт:
дверей, вікон і віконних віконниць (дерев'яні елементи і конструкції, що
деформується), навісів для автомобілів, дерев'яних фасадів, балконів,
дерев'яних терас, парканів, пергол, садових меблів і садових будиночків.
Містить металеві частинки. Ґрунтовка і лазур в одному продукті.
Має водовідштовхувальний ефект, стійка до атмосферних впливів і
УФ-променів. Залишає пори деревини відкритими, зберігає здатність
деревини "дихати". Забезпечує профілактичний захист від дії плісняви,
синяви та грибків.

Фасовка:
0,125 л; 0,75 л;
2,5 л; 25 л
Витрата: 26 м2/л

LANDHAUSFARBE

НЕПРОЗОРА ФАРБА ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ
Різноманітність кольорів і неперевершена надійність - для будь-яких
погодних умов! Підходить для будь-яких видів деревини для зовнішніх
робіт, де потрібно особливо довговічне покриття: для дерев'яних фасадів,
балконів, вікон і ставень, заборів, пергол, альтанок, дерев'яної черепиці,
садових меблів, будиночків, навісів для автомобілів і т.п. Ідеально підходить
для оновлення старих відкрито-пористих покриттів і вивітрених дерев'яних
поверхонь. Природна структура деревини залишається помітною. Всі
кольори можна змішувати один з одним. Міцна, стійка до атмосферних
впливів та незначних пошкоджень.

Фасовка:
0,125 л; 0,75 л;
2,5 л; 25 л
Витрата: 26 м2/л

EINMAL-LASUR HS PLUS
ОДНОШАРОВА ЛАЗУР

Підходить для захисту деревини: навісів для автомобілів, дерев'яних
фасадів, балконів, огорож, пергол, садових меблів і садових будиночків.
Особливо рекомендована для оновлення старої відкрито-пористої лазурі.
Робить поверхню деревини гладкою, не тріскається, не лущиться, не
відшаровується. Стійка до атмосферних впливів і УФ-променів, має
водовідштовхувальний ефект, регулює вологість деревини, запобігаючи її
природному висиханню.

Фасовка:
0,125 л; 0,75 л;
2,5 л; 25 л
Витрата: 26 м2/л

HOLZ DECKFARBE

БІЛА ФАРБА ДЛЯ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ
Спеціально розроблена для фарбування вікон і дверей. Має високий
водовідштовхувальний ефект, стійкість до атмосферних впливів і УФ-променів. Підходить для будь-яких порід деревини для зовнішніх і внутрішніх
робіт. Використовується як нове покриття або у випадку оновлення
існуючого покриття для дерев'яних елементів і конструкцій, що схильні до
деформації, наприклад: вікон, віконних ставень і дверей, а також пергол,
перегородок, дверних косяків, садових павільйонів, теплиць і садових
меблів.

Фасовка:
0,75 л; 2,5 л
Витрата: 20 м2/л

HOLZ-IMPRÄGNIERUNG WR
АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

Спеціальний засіб для захисту деревини від біологічних уражень. Служить
для захисту деревини, що не несе статичного навантаження, яка не
деформується, деформується частково, а також деформується і не має
безпосереднього контакту з землею (наприклад, вікон, рулонних жалюзі,
ролет, дверей, пергол, фасадних систем, садових меблів і т.д.) від цвілі,
синьої гнилі і комах-шкідників. Ідеально підходить в якості ґрунтовки для
подальшої обробки покриттями на основі масел.

Фасовка:
0,125 л; 0,75 л;
2,5 л; 25 л
Витрата:
160-200 м2/л

ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ І РЕСТАВРАЦІЇ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ

HOLZ-TERRASSEN-REINIGER
ЗАСІБ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕРАС

Підходить для очищення всіх типів дерев'яних терас і настилів, а також
дерев'яних парканів, пергол і садових меблів. Високоефективний миючий
концентрат для глибокого видалення забруднень. Особливо економічна
витрата. Простий у застосуванні.

Фасовка:
1 л; 5 л
Витрата:
30-100 м2/л

WPC & BPC REINIGER

ЗАСІБ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕРАС З ДЕРЕВНО-ПОЛІМЕРНОГО КОМПОЗИТУ
Спеціально
розроблений
для
очищення
терасної
дошки
з
деревно-полімерного композиту та інших вологонепроникних поверхонь
для зовнішніх робіт, наприклад, садових меблів, огорож з полімерних
матеріалів і т.д. Високоефективний сильноконцентрований миючий засіб.
Глибоке видалення забруднень. Економічний. Простий у застосуванні.

Фасовка:
1 л; 5 л
Витрата:
10-50 м2/л

GARD CLEAN

ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗЕЛЕНОГО НАЛЬОТУ
Ідеальний для очищення садових меблів з деревини або пластику. Також
добре підходить для очищення кам'яних фасадів та інших виробів, пластикових та полімерних матеріалів, бетону, АЦП-плит і т.п. Самостійно швидко
ґрунтовно очищає поверхню від зеленого нальоту і забруднень. Майже без
запаху. Перешкоджає утворенню нового нальоту.

Фасовка:
1 л; 5 л
Витрата:
30-100 м2/л

HARZ-ENTFERNER SET

НАБІР ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ СМОЛИ
Підходить для видалення прояву смоли на дерев'яних поверхнях, в тому
числі забарвлених. В наборі: спеціальний засіб для видалення смоли,
засіб Touch-Up Matt, матовий/шовковисто-матовий (3 шт); бавовняні
серветки (3 шт), скребок, інструкція по застосуванню.

Фасовка:
0,1 л
Витрата:
30-100 м2/л

HOLZ-ENTGRAUER KRAFT-GEL
ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ СІРОГО ШАРУ

Очищення і оновлення деревини. Засіб для видалення сірого шару деревини особливо рекомендований для дерев'яних терас, фасадів, садових
меблів і т.п. Завдяки глибокому проникненню в деревину ефективно
видаляє сірий наліт. Після додаткової обробки Osmo-маслами деревина
повністю відновлює свій натуральний колір. Без запаху, розкладається
біологічно. Потребує змивання перед нанесенням олії.

ANSTRICH-ENTFERNER GEL
ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ФАРБИ

Гелеподібний засіб для видалення старих покриттів і лазурі на масляній
основі. Дозволяє легко прибрати стару обробку з дерев'яних терас і
садових меблів. Ефективне рішення для локальної реставрації частково
обвітрених дерев'яних терас. Для зовнішніх робіт.

Фасовка:
0,5 л; 2,5 л в
комплекті з щіткою
для очищеня
террас; 5,0 л; 10 л
Витрата: 10 м2/л
Фасовка:
0,5 л; 2,5 л в
комплекті з щіткою
для очищеня
террас; 5,0 л; 10 л
Витрата: 5 м2/л

STEIN- UND TERRAKOTTA-ÖL
ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ФАРБИ

Ідеально для захисту поверхонь з мікропористого каменю та теракоти.
Підходить для прозорого просочення мікропористого природного каменю
відполірованою, відшліфованою або ламаною поверхнею та штучним
каменем у відкритих приміщеннях. Особливо підходить для мощення та
підвіконь із граніту, а також вапняку та шиферу. Унікальна комбінація олії та
воску. Мікропориста поверхня. Захищає від забруднень та стирання.

Фасовка:
0.75 л, 0.25 л
Витрата: 32 м2/л

GARTENMÖBEL-PFLEGESET

НАБІР ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА САДОВИМИ МЕБЛЯМИ
Повний набір для реставрації садових меблів. Професійна очистка з
використанням шліфувальної серветки (фліс) і щітки з жорсткою щетиною.
Засіб для видалення сірого шару деревини HOLZ-ENTGRAUER KRAFT-GEL
освіжає і чистить поверхню, підкреслює природну структуру деревини.
Олія-спрей для садових меблів GARTENMÖBEL-ÖL SPRAY захищає,
доглядає і глибоко проникає в структуру деревини. Регулює вологість
деревини, знижуючи ймовірність її розбухання та пересушування. Особливо рекомендується для садових та терасних меблів.

GARTENMÖBEL-ÖL SPRAY

ОЛІЯ-СПРЕЙ ДЛЯ САДОВИХ МЕБЛІВ
Захищає, доглядає і відновлює садові меблі з тику і інших твердих порід
деревини. Також підходить в якості безбарвного фінішного шару для
тонованих кольоровими оліями поверхонь садових меблів та інших
поверхонь, що не піддаються високому навантаженню. Підкреслює
природну структуру деревини.

Фасовка:
0,4 л
Витрата:
25 м2/л

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ
Фірма «МВА»
Одеса, вул. Спиридонівська, 12
тел./ф.: +38 (048) 726-54-09
+38 (048) 726-58-73
Відділ оптових продажів:
тел.: +38 (067) 484-26-73
+38 (067) 483-10-52
E-mail: july@mba.net.ua

ФІЛІЇ:
КИЇВ
Московський пр-т, 8
тел./ф.: +38 (044) 277-91-93
Відділ оптових продажів:
тел.: +38 (067) 483-10-48

МИКОЛАЇВ
вул. Лягіна, 21
тел./ф.: +38 (0512) 76-66-84
Відділ оптових продажів:
тел.: +38 (067) 556-93-58

ДНІПРО
вул. Писаржевського, 1а, оф. 221
Відділ оптових продажів:
тел.: +38 (067) 215-31-48

