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НАТУРАЛЬНІ ПОКРИТТЯ OSMO ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

 Все найкраще від природи         01.06.2021

!  Osmo — деревообробник та виробник лкм з майже сторічною практикою та всесвітньою популярністю. 
Усі олії та фарби Osmo розроблені та використовуються в першу чергу для власних дерев`яних  виробів (масивної дошки, терас, вагонки,
фасадів, парканів, тощо). Тому усі рекомендації з підготовки поверхні, нанесення/витрат олій та фарб, використання засобів для догляду  
є перевіреними не тільки висококваліфікованими спеціалістами, а й часом! 

Примітки: 
>
>
>
>

> Не використовуйте продукти-концентрати в нерозчиненому вигляді, якщо це не передбачено інструкциєю.

Детальна інформація наведена в технічних листах до кожного Osmo-продукту.

Для кожного окремого проекту рекомендовано завжди робити тестове фарбування зразка  
Усі наведені значення по витратах Osmo-продуктів відносяться до гладкої строганої/шліфованої поверхні.
Час висихання вказано виходячи з умов: t+23C; відносн.вологість повітря 50-60%; регульована вентиляція повітря.
Відкритий час — це час, за який ще можна працювати з вологою поверхнею нанесеного матеріалу (виправити помилки): 
Hartwachs Öl Original, Farbig, Decorwachs Transparent, Öl-Beize ~ 30 хв.;  Hartwachs ol Rapid, Top oil ~15 хв.

 

 

 
 



 



№ НАЙМЕНУВАННЯ ОПИС ВИТРАТА АРТ. ЕФЕКТ

д
о

гл
я

д

ФАСОВКА

КОЛІР ТА ЗАХИСТ. ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

18 BETON- ÖL    610
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додає стійкості поверхням з бетону

 (експонов.бетону) та неглазуров.плитки,

штучн., мікропористого, ломаного або безбарвний 0.75л 1045

полірованого каменю. шовковистий 2.5л 3165

ванна кімната, підвіконня.

Час висихання: 1 шар ~ 8-10 годин

19 UVIWAX

Віск з УФ-захистом
7200

безбарвний

самостійне покриття д/дерев`яних поверх. шовк.-матовий 0.75л 1430

з європейських порід: стін, стелі, шаф, 

7266
біла ялина 2.5л 4205

Час висихання: 1 шар ~ 3-4 години прозорий

20

Віск 
7393Високоякісне декоративно-захисне білий прозорий

покриття для дерев`яних поверхонь: 0.75л 1200

стін, стелі, балок, плінтусів, вагонки, іграшок ін.

7394

2.5л 3550

Назамінний д/фарбування стелі білий непрозорий

Час висихання: 1 шар ~ 3-4 години

21 SPRITZ-WACHS

Професійний віск 3009 п/мат (R9)     

для розпилення 3010 натур

д/ будь-яких пород деревини, де потрібний 3012 білий н/проз.

довготривалий захист, проста у догляді 
3013

чорний непрозор 1,0л 1600

стійка поверхня (сходи, меблі, столешні ін) шовк.-глянцев. 2,5л 3860

Особливо рекомендовано для обробки 3049 чорний н/пр.мат 10л 13700

деревини у приміщеннях з підвищеною 3066 білий прозорий

 вологістю (ванних кімнатах, кухнях) 3050 білий н/пр.матовий

Інструмент: ручний пістолет-розпилювач з 3084 матовий 1,0л 1430

бачком Airless/Airmix та краскопультом HVLP 3085 шовк.-матовий 2,5л 3475

3086 глянцевий 10л 12350

ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ. ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

!

22 PFLEGE-Öl

Олія для догляду 3079 матовий 

3081 шовк.-матовий 1,0л 1430

будь-якої дерев`яної підлоги, меблів, сходів, 3098 напівмат.R9 2,5л 3280

3440 білий прозорий

23

Воскова емульсія
3029 безбарвний 0,5л 680

догляд, очищення, видалення 

3087 білий 1,0л 1175

24

Інтенсивний очищувач

8019 безбарвний

для внутрішніх/зовнішніх робіт

вкритих олією ті воском Osmo: паркету, 1,0л 850

меблів, терасної дошки, нержавіючої сталі, 5,0л 3395

штучних та ін. водостійких поверхонь.

Ідеально д/брашир.,недоглянутих, рифле- 

них  підлог перед нанесенням Osmo

26 WISCH  - FIX

Очищення та догляд 

8016 безбарвний 1,0л 715
д/ підлоги та їн.дерев`яних поверхонь (стін, стелі,

27

Очищення столешень та меблів

- 8026 безбарвний 0,5л 440
зберігає/оновлює.стр-ру фінішного покриття

Особливо підходить д/догляду за TopOil

ЦІНА,  
грн/шт

Олія по бетону (професійна!)

50 м2/л 
1 шар

Застосування: підлога, кухня,  столешні,

 16 м2/л  
 1 шар

дверей, плінтусів тощо. Стримує пожовтіння.

WOHNRAUM-
WACHS

 16 м2/л  
 1 шар

24 м2/л 
1 шар

Час висихання: див.інструкцію

* Правильний та регулярний догляд за дерев`яними поверхнями вкритими Osmo ( особливо за тими, що інтенсивно використовуються: підлога, столешня тощо) 
за допомогою відповідних засобів  є необхідним заходом для  забезпечення довготривалого захисту деревини та гарного зовнішнього виду! Детальні рекомендації по 
догляду в комерційних/побутових умовах див.додатково.

   40-60   
   м2/л    
1 шар

для реставрації та оновлення 

тощо, вкритих Hartwachs-Öl 

WACHSPFLEGE – 
und 
Reinigungsmittel

  80-100 
   м2/л    складних плям з дерев`яних поверх.:

 підлоги та меблів вкритих Hartwachs-Öl

INTENSIVE-
REINIGER

     24       
   м2/л     

1 шар

слаболужний концентрат 

Глибоке очищення дерев`ян.поверхонь

1   
колп./ л 

води

концентрат д/регулярного використання

меблів, дверей) вкритих Hartwachs-Öl 

SPRAY              
CLEANER (Interior)

засіб з розпилювачем 
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39

  

5735 безбарвний -

 ~ 5   
усихання, знижує вірогідність просочування 0,375 890

внутрішніх речовин деревини. поверхні 2,5 4150

Для обробки терасної, фасадної дошки, торців

елементів покрівлі з твердих/ м`яких порід 1 шар

40

700 сосна

-

Захисна олія-лазурь 701 безбарвн./матовий

для дерев`яних фасадів, автомобільних 702 лиственниця

навісів, балконів, парканів, пергол, вікон, 703 махагон

706 дуб

707 горіх

708 тік

стійка до атмосферного та УФ впливу, 710 пінія

 (виключаючи № 701). 712 венге 0,125 440

Для оновлення -1 шар    727 палісандр 0,75 1235

728 кедр 2,5 3665

729 темно-зелений 25 33105

Відкритий час:  ~ 15 хв. 731 сосна орегон

Час висихання: 1 шар ~ 6 годин; 732 дуб світлий

після нанесення 2-го шару ~ 12 годин 900* белий

903 серий базальт
* для терас використовується виключно 905 патіна

у якості 1-го тонувального шару. 906 сіра перлина
№ 900 для терас не рекомендована 907 сірий кварц

41 UV- SCHUTZ- ÖL

420 безбарвний

-

425 дуб

Тільки д/зовнішніх робіт. 427 дуглазія 0,125 440

Для оновлення -1 шар    428 кедр 0,75 1080

429 натур 2,5 3320

Час висихання: 1 шар ~ 12 годин 431 кедр червоний 25 29715

42

Одношарова лазурь 9212 срібляста тополя

-

с високим утриманням олій 9235 червоний кедр

Економічні витрати матеріалу. Без біоцидів. 9236 лиственниця

Прозорий, напівматовий ефект. 9241 дуб

Стійка до атмосферного та УФ впливу 9261 горіх 0,125 440

 д/дерев`яних фасадів, садових будинків, 9262 тік 0,75 1465

меблів, парканів, пергол тощо. 9264 палісандр 2,5 4365

Підхотить д/зовнішніх та внутрішніх робіт 9271 венге 25 39320

Рекомендована для оновлення старих 9203 сірий базальт

відкрито-порістих лазурей 9205 патіна

Відкритий час:  ~ 15 хв. 9206 світлий дуб

Час висихання: 1 шар ~ 12 годин 9207 сірий кварц

43 LANDHAUSFARBE

Непрозора фарба 2101 білий

-

шовков.-матова; надійна, міцна, стійка до 2203 жовта ялина

атмосф.впливу, незначн.ушкодженням. 2204 слонова кістка

 Ідеально д/дерев`яних фасадів, балконів, 2205 яскраво-жовтий

вікон, парканів, пергол, дерев.черепиці, 2308 темно-червоний

сад.мебелів тощо. 2310 кедр

Для оновлення старих відкрито-пористих 2311 червоно-коричн.

покриттів та вивітрених поверхонь. 2404 темно-зелений 0,125 440

2501 морська хвиля 0,75 1290

2506 темно-синій 2,5 3880

Для оновлення -1 шар    2507 сіро-блакитний 25 35040

2606 коричневий

 2607 темно-коричн.

Відкритий час:  ~ 15 хв. 2703 сіро-чорний

Час висихання: 1 шар ~ 12 годин 2704 сірий

2708 світло-сірий 

2735 димчасто-сірий

2742 сірий туман

2716 сірий антрацит

Для вікон та дверей
2104 білий непрозорий

0,75 1545

надзвичайна вологостійкість 2,5 4590

ЦІНА,  
грн/шт

HIRNHOLZ- 
WACHS

Віск для герметизації торців 

захисту  від розтріскування, розбухання,

м2/л

HOLZSCHUTZ      
ÖL-LASUR

    26        
  м2/л     
1 шар

 cадових меблів тощо, тонування терас.

Забеспечує: профилактичний

захист проти синьої гнилісті, плісняви;

 Для нефарбованої деревини -2 шари

Захисна олія з УФ(12) фільтром 
     18        
   м2/л     
 1 шар

для  вертикальних поверхонь

 Для нефарбованої деревини -2 шари

EINMAL — LAZUR 
HS

      26      
    м2/л    
  1 шар

     26       
    м2/л    
  1 шар

  Для нефарбованої деревини — 2 шари 

20 м2/л 
1 шар





ПРАЙС-ЛИСТ  Osmo Ukraine 01.06.2021

ІНСТРУМЕНТИ ТА СУПУТНІ ТОВАРИ OSMO

НАЙМЕНУВАННЯ ОПИС
 ЦІНА, 
грн/шт



МАШИНИ

FloorXcenter

Машина 230V;50Hz

30240

для нанесення масла 290W;1,9A

а також для чистки, догляду та реставрації V=1.450/мин

підлоги, що вкрита масло-воском 12,5кг

пади в комплекті: 1хбелый, 1хмикрофибра, кабель

Super pad. Білий

Ø 330мм

400

Super pad. Червоний 400

Super pad. Зелений 400

Пад з мікрофібри 1000

Насадка щіточного типу 2480

Машина 

197500

для догляду за підлогою та террасою

для внутрішніх/ зовнішніх робіт 750W

інтенсивна очистка та видалення сірого шару з 340мм

дерев`яних терас; глибоке очищення дер.підлоги 24,5кг

щітки в комплекті: 2 х абразивні

9600

9600,00

7850,00

HandXcenter

Машина 230V;50Hz

6615
для нанесения масел на невеликі поверхні 120W;1,9A

(столешні, меблеві поверхні, ін.) 3100/мін

2,4кг

Білий пад Ø 218мм 100

СУПУТНІ ТОВАРИ

TREPPEN-pflegebox

Набір по догляду для сходів

1710,00

1.Концентрат Wisch Fix 250 мл

2.Олія для догляду за підлогою Pflege-Ol 200 мл

3.Серветки для догляду/ нанесення  2шт

4. Пад для шліфування 1шт

5. Рукавиці 1 пара + інструкція 1 пара

OBERFLÄCHEN-set

Набір по догляду за столешнями
1.Масло-воск TOPOIl 3058 0,5л

2.Засіб д/очищення дер.меблів та столешень 8026 0,5л 1840,00

3.Тримач для пада ручний

4. Серветка для нанесення

5. Насадка для полірування, Інструкція

Набір для догляду за садовими меблями

1440,00

1.Гель для видалення сірого шару Kraft-Gel 0,5л

2.Масло-спрей для садових меблів 0,4л

3.Шлифувальна серветка (флис)

4.Щітка с жорсткою щітиною, Інструкція

Harz-entferner set

Набір для видалення смоли

945,00

1.Засіб для видалення смоли

2.TouchUp матовий  /шовковисто-матовий

3.Х/б серветки

4.Скребок, Інструкція

Pinselreiniger Засіб для очищення пензлів 1л Арт.8000 420,00

Fugenkittlösung
Замазка для стиків

5,0л 2100,00Універсальна. Для будь-яких пород деревини

Для ремонту стиків (<2мм), отворів від шурупів

SPRAY-FIX 2050,00

Засіб для регулярного догляду та
очищення підлоги 
с утриманням натуральних олій 5,0л

наповнювач д/картриджу Spray-Mop

Terrassen-und 
Fussbodenreiniger

Додаткова щітка універсальна д/внутр.робіт

Бокова щітка універс. д/внутрішніх робіт

Бокова щітка абразивна д/зовн.робіт

Gartenmöbel-
pflegeset
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