Katalog no. 1

...Naturprodukter for overflatebehandling av tre

n

Naturprodukter for inne og utendørsbruk n Hardvoksoljer for tregulv n Vedlikeholdsprodukter

...Kvalitet og egenskaper
for Osmo produktene
Stol på vår erfaring
s

Osmo’s store utvalg av farger og overflater er alle utviklet
av Osmo’s egne fagfolk og produsert på egen fabrikk.

s

Alle Osmo sine produkter er produsert med naturlige
oljer og vokser som basis.

s

Alle naturlige fargepigmenter brukt i våre produkter,
er godkjent for bruk i matvareindustrien.

s

I noen av våre produkter må det brukes et løsemiddel
for transport av pigmenter og andre tørrstoffer. Vi bruker
da kun en liten mengde dearomatisert mineralsprit.

Dekning pr. m2.
Med Osmo sine produkter, dekker et lite volum mange
m2 pr. liter.
Ved å påføre tynne strøk, vil du få beste mulig resultat
og lav m2 pris totalt.

ne
ekkev
Stor d rt med
e
kombin valitet!
k
beste

Våre produkter sikrer den beste totaløkonomi.

Naturens egne råvarer

Innhold
Fargeløs og transparent behandling
for innendørs bruk
Hardvoks-Olje Original 3032/3062,
Hardvoksolje Rapid 3232/3262
Hardvoks-Olje Hvit grunning 3040,
Klarvoks Ekstra Tynn 1101
Hardvoks-Olje – Oil Spray 3030, TopOil 3058
Transparent Dekorvoks

04
05
06
08
10

Dekkende behandling for innendørs bruk
Dekkende Dekorvoks

12

For den profesjonelle – Løsemiddelfrie
Hardvoks-Oljer
Hardvoks-Olje Pure 5125, Color Oil

15

Vedlikeholdsprodukter for innendørs bruk
Vask og Pleiemiddel 8016, Rens og Vedlikeholdsvoks 3029/3087, Hardvoks-Olje
Easy Wax Care, Opti-Set og Vedlikeholdsett

16
17

Uviwax® UV-beskyttelse 7200
Osmo Sparkel

18
19

Treoljer for vedlikehold av produkter
laget av hardtre
Treolje Teak
Spesialolje for hardtre

20
21

Bruk riktig verktøy
Gulvbørste, Rullesett for gulv, Proffsparkel,
Polerpad
Rull og Børstesett, Pensler til oljing,
Easy Pads, Pensel rengjøringsmiddel

22
23

For alle produkter der vi har angitt forbruk pr m2,
vil dette kunne variere ifht. treslag og slipestruktur.

Fargeløs og transparent behandling for innendørs bruk
Osmo Hardvoks-Olje
Optimal behandling av tregulv!
+ Brukes på alle typer heltregulv og parkett
+ Osmo Hardvoks-Olje er meget slitesterk
+ Overflaten er sterkt vannavvisende og
motstands-dyktig mot alle typer flekker og
søl, som gummi, kaffe, rødvin. Dette iht.
DIN 68861-1A
+ Treverket beholder sin naturlige varme
kontaktoverflate
+ Leveres i følgende størrelser: 0,375, 0,75,
2,50 og 10,0 liters emballasje
+ 1 liter dekker ca. 12 m2 ved 2 strøk

Heltregulv av Valnøtt behandlet med Osmo Hardvoks-Olje
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Hardvoks-Olje 3032/3062

Hardvoks-Olje 3232/3262

gir en meget slitesterk overflate

like slitesterk som Originalen, men kortere tørketid

+ Den originale Osmo Hardvoks-Olje er enkel

+ Hurtigtørkende Hardvoks-Olje, spesielt for

å påføre, renholde og vedlikeholde
+ For påføring benytt Osmo Gulvbørster

profesjonelt bruk
+ Herder Hurtig – 2 strøk på en dag!
+ For påføring benytt Osmo Gulvbørster

eller rullesett, se side 22

eller rullesett, se side 22

3032/3232 Fargeløs,
silkematt

3062/3262 Fargeløs,
matt

Våre
Hardvoks-Oljer er
enkle å påføre med
Osmo gulvbørste!
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Eikegulv behandlet med Osmo Hvit grunning, 3040

Hardvoks-Olje Hvit grunning 3040
+ Hvitpigmentert grunningsolje, når det ønskes en
svak hvitpigmentert overflate
+ Påføres med Osmo Gulvbørste, kan etterpoleres
for å oppnå en jevn og pen overflate
+ Finnes i 0,375, 0,75 og 2,50 liter’s emballasje
+ 1 liter dekker ca. 20 m2 ved ett strøk
Sluttbehandling med Osmo Hardvoks-Olje, matt
eller silkematt i to meget tynne strøk

3040 Hardvoks-Olje Hvit grunning
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Furugulv, behandlet med
3040 Hardvoks-Olje Hvit grunning

Klarvoks Ekstra Tynn 1101
+ Fargeløs Klarvoks, kan benyttes både som
grunningsolje og toppstrøk for tropiske
treslag, slik som Merbau, Wenge, Jatoba etc.
+ Trenger dypt inn i treet
+ Overflaten blir vannavstøtende, men vil være
diffusjonsåpent
+ Kan påføres med børste, klut, dypping, kjøres
ut med enskivemaskin og pad samt sprayes
på flatene
+ Leveres i 0,75 og 2,50 liter samt 10 liter for
profesjonelt bruk
+ 1 liter dekker ca. 16 m2

Gulv av Jatoba, behandlet med
Osmo Klarvoks Ekstra Tynn

1101 Fargeløs

Gulv av Kempas, behandlet med Osmo Klarvoks Ekstra Tynn
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Hardvoks-Olje – Oil Spray 3030
+ For fargeløs behandling av møbler, kjøkken
og for små vedlikeholdsoppgaver på gulv
+ Silkematt
+ Sterkt vannavisende med stor slitestyrke
+ Sprayes på
+ 0,4 liter dekker ca. 9 m2 pr. strøk

3030 Hardvoks-Olje – Oil Spray
Fargeløs
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TopOil 3058
+ Spesialblanding av voks og olje for en fargeløs,
matt behandling av benkeplater, kjøkken og møbler.
+ Treet opprettholder sin naturlige farge og lunhet,
samtidig som behandlingen gir en meget slitesterk
overflate
+ Meget vannavvisende og enkel å vedlikeholde
+ Ønskes det farge på benkeplaten, benytt Osmo
Dekorvoks som grunning, deretter toppstrøk
med TopOil
+ Leveres i 0,5 liters embalasje
+ 1 liter dekker ca. 12 m2 ved to strøk

3058 TopOil Fargeløs
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Transparent Dekorvoks
+ Transparent behandling for innendørs bruk.
Brukes til gulv, vegg og tak, samt alle typer interiør,
som møbler, listverk, benkeplater, kjøkken etc.
+ Overflaten er silkematt, og er enkel å vedlikeholde
+ Påføres med pensel, kan også påføres med Osmo
Microfiberrull
+ Mindre risiko for fiberreisning
+ På gulv skal det alltid legges Osmo Hardvoks-Olje
som slitesjikt
+ Tilgjengelig i 0,125, 0,375, 0,75 og 2,50 liter
+ 1 liter dekker ca. 20 m2
Tregulv behandlet med Transparent
Dekorvoks 3161, Ibenholt, sluttbehandling
med Osmo Hardvoks-Olje 3062 matt

+

Tips: ønsker du å oppnå en farget og slitesterk overflate
for interiør, kan våre Dekorvokser enkelt blandes inn i våre
Hardvoks-Oljer.
Maks anbefalt innblanding er da, 1 : 9, Dekorvoks: Hardvoks-Olje

Granpanel behandlet med 3111 Transparent Dekorvoks
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3101 Fargeløs

3111 Hvit

3123 Gyllen Brun

3127 Savanne

3128 Bøk

3136 Bjørk

3137 Kirsebær

3138 Mahogney

3143 Cognac

3151 Blågrå

3156 Turkis

3161 Ibenholt

3164 Eik

3166 Valnøtt

3168 Eik Antikk

påført på Gran

påført på Gran

påført på Gran

påført på Gran

påført på Gran

påført på Gran

påført på Gran

påført på Gran

påført på Gran

påført på Gran

påført på Eik

påført på Gran

Alle farger vil variere ihht treslaget det påføres,
eksakt gjengivelse av fargene kan variere pga
trykkeprosessen.

påført på Gran

påført på Gran

påført på Eik

Bemerk: Husk ved å påføre fargen kun
på små treprøver vil det kunne oppstå
variasjoner i fargen på store flater samt
etter hvilke treslag fargen påføres.

Transparent Dekorvoks - Blandede farger

3101 + 3116 (3:1)

3101 + 3123 (1:1)

3101 + 3137 (1:1)

3101 + 3138 (1:1)

3101 + 3151 (1:1)

3101 + 3164 (1:1)

3138 + 3151 (1:1)

3151 + 3164 (1:1)

3101 + 3170 (3:1)

3032 + 3112 (10:1)

3032 + 3126 (10:1)

3032 + 3133 (10:1)

3032 + 3141 (10:1)

3032 + 3152 (10:1)

3032 + 3170 (10:1)
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Dekkende behandling for innendørs bruk
Dekkende Dekorvoks
+ Dekkende eller transparent behandling for innendørs
bruk. Brukes til gulv, vegg og tak, samt alle typer interiør,
som møbler, listverk, benkeplater, kjøkken etc.
+ For dekkende overflate, påføres med pensel i 2 strøk
+ Kan også påføres med Osmo microfiberrull
+ Overflaten er silkematt, og er enkel å vedlikeholde
+ Mindre risiko for fiberreisning
+ På gulv skal det alltid legges Osmo Hardvoks-Olje
som slitesjikt
+ Tilgjengelig i 0,125, 0,375 og 0,75 liter
+ 1 liter dekker ca. 24 m2 ved ett strøk

Panelen på veggen behandlet med
Osmo Dekkende Dekorvoks 3133 Rød
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3112 Hvit

3115 Lys grå

3116 Leire

3120 Toscana

3124 Gul

3133 Rød

3140 Green

3152 Blå

3158 Skyblå

3165 Brun

Disse farger er veldig lik originalen, med små variasjoner
kan forekomme når fargene er trykt på papir.
Det anbefales å teste ut fargen på et trestykke før påføring,
fordi enkelte variasjoner kan forekomme på grunn av ulik
trestruktur og treslag. Husk at det er stor forskjell på nåletre
og løvtre.
3170 Sort

Dekkende Dekorvoks - Blandede farger

3165 + 3112 (1:1)

3170 + 3112 (1:1)

3112 + 3170 + 3152 (1:1:1)

3140 + 3112 (1:1)

3140 + 3152 (2:1)

3124 + 3115 (1:1)

3124 mit 3116 (2:1

3124 + 3170 (2:1)

3152 + 3112 (1:1)

3152 + 3133 (2:1)

3116 + 3133 (2:1)

3133 + 3152 (2:1)

3133 + 3124 (1:1)

3124 + 3140 (1:1)

3165 + 3133 (1:1)

| 13

Dekkende Dekorvoks - Etterpolert

3112 Hvit

3115 Lys grå

3116 Leire

3133 Rød

3140 Green

3152 Blå

polert på Gran

polert på Gran

polert på Gran

polert på Gran

3170 Sort

polert på Gran

Easy Pads
Spesialduk for pålegging av Dekorvoks
og Hardvoks-Oljer
+ Meget godt egnet for små arealer
+ Brukes som finnish på benkeplater ect,
for å oppnå en glatt og jevn overflate
+ Brukes også for etterpolering av gulv,
for å skape en jevn og fin finnish.
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polert på Gran

polert på Gran

3120 Toscana

3124 Gul

3158 Skyblå

3165 Brun

polert på Gran

polert på Gran

polert på Gran

polert på Gran

For den profesjonelle
Hardvoks-Olje 5125
+ Løsemiddelfri oljebehandling av tregulv for
den profesjonelle
+ Basert på naturlige oljer og vokser, microporøs
+ Meget slitestert, vannavisende og motstandsdyktig
mot flekker og søl
+ Tilgjengelig i 1,0 liters bokser
+ 1 liter dekker ca. 30 - 40 m2 ved to strøk

Påføring av Osmo Hardvoks-Olje Pure
med Osmo proffsparkel.

5125 Fargeløs

Color Oil
...for farging av alle typer tregulv
+ Løsemiddelfri innfarging av tregulv for bruk
av den profesjonell.
Kan brukes på alle typer tregulv, poleres ut.
+ Basert på naturlige oljer og vokser, microporøs
+ Tilgjengelig i 1,0 liters bokser
+ Meget høy tørrstoffandel, og 1 liter dekker
ca. 50 - 60 m2 ved ett strøk
Sluttbehandles med Osmo Hardvoks-Olje Original,
Rapid eller Pure.

5411 Hvit

påført på Eik

5412 Sølv

påført på Eik

5436 Karamell
påført på Eik

Osmo Color Oil bør poleres med
en enpadsmaskin og hvit pad

5437 Sand

påført på Eik

5441 Havanna
påført på Eik

Alle fargeprøver er påført Eik.
Det anbefales å teste ut
fargen på et trestykke før
påføring, fordi enkelte
variasjoner kan forekomme
på grunn av ulik trestruktur
og treslag. Husk at det er stor
forskjell på nåletre og løvtre.
5443 Cognac
påført på Eik

5464 Tobakk
påført på Eik

5468 Antikk
påført på Eik

5471 Sort

påført på Eik
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Vedlikeholdsprodukter for innendørs bruk
Renhold av gulv
Vask og Pleiemiddel 8016

Spesielt effektiv for fjerning av
alle typer fruktsafter, melk, Cola,
rødvin, kaffe osv.

Spesialmiddel for korrekt renhold og pleie av alle
lakkerte, oljede og ubehandlede gulv
+ Effektivt renholdsmiddel som ikke skader treoverflaten
+ Rengjør og oppfrisker overflaten på samme tid
+ Blandes i vann, se blandingsforhold på ulike
vaskemetoder på kannen
+ Løsemiddelfri, biologisk nedbrytbar
+ Tilgjengelig i 1,0, 5,0 og 10 liter embalasje

Vask og Pleiemiddel benyttes til renhold,
utrolig effektiv på sterkt belastede områder

Oppfrisking og vedlikehold av gulvet
Rens og Vedlikeholdsvoks
3029 / 3087

Meget godt egnet for fjerning av gummiflekker fra sko, rester av tyggegummi,
tjære og asfaltflekker osv.

+ For enklere vedlikehold av oljede overflater. Egnet til
alle treslag i parkett- og heltregulv, skifer og naturkork
+ Effektiv flekkfjerner av vanskelige gummiflekker
+ Frisker opp overflaten
+ Enkel å påføre med micromop, kan etterpoleres
+ Vedlikehold kun i gangbaner i forhold til slitasje
+ Meget vannavvisende og luktsvak. Benzenfri.
+ 3087 Rens og Vedlikeholdsvoks for hvitpigmenterte
gulv
For enklere vedlikehold av oljede overflater:
Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks

Renovering av tidligere oljede gulv
Hardvoks-Olje
Overflater vil over tid vise behov for renovering,
dette kan enkelt gjøres gjennom å påføre et tynt
strøk Osmo Hardvoks-Olje på flaten.
Hardvoks, Rens og Vedlikeholdsolje, 3079
Produkt for dyprensing av tidligere oljede
gulv.
Renser og vedlikeholder i samme operasjon.
Tilgjengelig i 0,75, 2,5 og 10,0 liter.
Forbruk ved benyttelse kun til vedlikehold,
ca. 20 m2 pr. liter.
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Enket å benytte en-padsmaskin
for rask påføring

Easy Wax Care
Dette er en praktisk våtserviett tilsatt 3029 Rens og
Vedlikeholdsvoks, for oppfriskning og flekkfjerning
på alle typer tre og overflater.
Pakning med 10 stk våtservietter.

før

Easy Wax Care: For oppfriskning og flekkfjerning
på alle typer tre og overflater

Opti-Set
+ For renhold av alle typer gulv
+ Består av 4 – deler:
Teleskopskaft: sikrer korrekt arbeidsstilling
Tørrmopp, a): for fjerning av støv
Våtmop, b): for vask av gulv med Osmo
Vask og Pleiemiddel
Microfiberklut, c): for enkel påføring av
Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks

a)

b)

Renhold og vedlikehold blir enklere med
Osmo Opti-Set

c)

Vedlikeholdssett for gulv
+ Innholdet er tilpasset korrekt renhold og
vedlikehold av dine Osmo behandlede gulv
+ Inneholder:
1 liter Vask og Pleiemiddel 8016, 0,4 liter Rens
og Vedlikeholdsvoks Spray, Polerkluter og
stålull, samt vedlikeholdsinformasjon
+ Finnes også som sett med 1 liter fargeløs 3029,
samt også 1 liter hvitpigmentert 3087
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Uviwax ® uv-protection 7200
En unik beskyttelse mot sollys og derigjennom
gulning
+ Fargeløs silkematt behandling, med unik
beskyttelse mot gulning
+ Osmo Uviwax® brukes på innvendig panel,
tak, møbler ect, og på alle typer treslag
+ Påføres i to strøk med pensel
+ Fremhever treets struktur og gir en gylden overflate
+ Tilgjengelig i 0,125, 0,75 og 2,50 liter embalasje
+ 1 liter dekker ca. 16 m2 pr. strøk

7200 Fargeløs

Første bilde:
Uten UV-beskyttelse
(gulning av tre etter
ca. 1. år.)
Andre bilde:
UV-beskyttelse med
Osmo Uviwax®

Langsiktig beskyttelse mot
gulning med Osmo UV-voks.
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Osmo Sparkel
Seks fargevalg etter behov. Fargene kan enkelt
blandes med hverandre for 100 % fargetreff for ditt
behov, viktif for treff rundt kvister og tre med store
forskjeller i trestruktur.
+ For bruk til alle treslag og for alle interiørprodukter
+ Enkel å etterslipe etter at den er tørr, kan da også
enkelt overmales
+ Tilgjengelig i hvit, bøk, gran / furu, mahogni, eik og
spesialfargen NCS S 0502y, som er standard for alle
lister, tak og veggplater

7300 Hvit

7301 Bøk

7302 Gran

7303 Mahogney

7304 Eik

NCS S 0502-Y
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Treoljer for vedlikehold av produkter laget av hardtre
Treolje Teak
Beste beskyttelse og vedlikehold av tropiske og harde
treslag. Er også effektivt vedlikehold av hagemøbler
og terrassegulv benyttes for produkter
+ Produktet er tilpasset alle edel- og nåletresorter
sine naturlige fargenyanser
+ Produktet er sterkt vannavvisende, meget
motstandsdyktig mot flekker
+ Bruksområder er terrasser, hagemøbler, vinduer,
dører etc.
+ Enkel påføring med Osmo Gulvbørste 150 mm
+ Leveres i følgende størrelser: 0,375, 0,75, 2,50 liter
+ 1 liter dekker ca. 12 m2 ved 2 strøk

Treolje Teak
007 Fargeløs *
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* Ingen UV- beskyttelse

Spesialolje for hardtre
Beskytter og vedlikeholder teak, iroko,
bangkirai og andre typer hardtre.
+ Osmo Spesialolje for hardtre er en klar
vann og smussavstøtende olje som
fremhever treets struktur
+ Oljen er tilpasset hardtresortenes spesifikke
behov, reduserer skader ved krymp og svelling
+ Overflaten verken sprekker, skaper blærer
eller flasser
+ Finnes som 0,4 liter spray
+ 0,4 liter dekker ca 10 m2 i ett strøk,
ved høvlet overflate

Spesialolje for hardtre, spray
008 Fargeløs *

* Ingen UV- beskyttelse
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Påføring av Hardvoksolje med Osmo Gulvbørste

Bruk riktig verktøy

Bustens lengde, tetthet
og stivhet er spesialtilpasset Osmo HardvoksOljer og Dekorvokser

Spesialrull for påføring
av Osmo Hardvoks-Olje
Original og Rapid.
(Kan ikke benyttes til
påføring av HardvoksOlje Pure 5125 og 54..
serien med Color Oil
fargene)
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500 mm bred
For den profesjonelle
bruker
For utlegging av
Hardvoks-Olje Pure
samt fargene i 54..
serien Color Oil

Polerpad
Ideell til
fjerning av vanskelige
flekker.

Ideell
til fjerning
av vanskelige
flekker!

Verktøy og tilbehør

Inneholder rulle-kar,
3 stk løse ilegg, 250 mm
microfiber rull og skaft

Proff sparkel

s

Gulvbørsten sikrer påføring av rett mengde
Hardvoks-Olje, er enkel
å bruke, og kan påsettes
langt skaft. Tilgjengelig
i 150, 220 og 400 mm
bredde.

Rullesett for gulv

s

Gulvbørste

s

s

Verktøy og tilbehør

Osmo påføringsverktøy – Gjør arbeidet enklere samt sikrer det beste resultat

Spesialtilpasset bust
i lengde og tetthet
for å sikre enklere
påføring av tynne
strøk av HardvoksOljer og Dekorvokser.

Polerduk for
rens og vedlikehold
av oljede og lakkerte
gulv.
Godt egnet for påføring og polering av
Osmo Dekorvokser,
i små og store flater.

Pensel
rengjøringsmiddel
For rengjøring av
børster, pensler og
ruller, etter påføring
med Osmo løsemiddelbaserte produkter.
Kan også brukes på
alle andre overflatebehandlinger med
løsemidler i.
Kan brukes som
tynner for løsemiddelbaserte produkter.

Verktøy og tilbehør

Verktøy og tilbehør

Kan brukes for
påføring av alle Osmo
produkter. Ideell for
større arealer. Gir en
pen og jevn overflate.

Tilgjengelige i 25,
50, 60 og 100 mm
bredder.

Easy Pads

s

3 stk løse ilegg,
100 mm microfiberrull,
60 mm pensel.

Pensler

s

Inneholder plastbrett,

s

s

Rull og Børstesett
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Tre er et tidløst og miljøvennlig materiale for moderne boliger. Det er ikke alltid så lett med ett lite blikk, å bestemme
kvaliteten på produkter av tre. Med treprodukter fra Osmo kan man være trygg. Osmo er et velrenomert varemerke, når
det gjelder tre og overflatebehandling av tre. Det holder å se på Osmo’s nøyaktige bearbeiding av sine treprodukter, den
jevne og glatte overflaten og den eksakte passform, for å se den høye kvaliteten hos produkter som bærer varemerket
Osmo.

Se også etter våre øvrige
kataloger fra Osmo

Osmo Scandinavia
Flyspeditørenes Senter
Postboks 52
N - 2065 Gardermoen Park
Telefon +47 63 97 60 62
Fax
+47 63 97 47 03
www.osmoscandinavia.com

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf · Postfach 110161, D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0)2581/922-100, Telefax +49 (0)2581/922-200 · www.osmo.de, info@osmo.de
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