
 

 

Informace o produktu: Protiskluzový terasový olej 
Protiskluzový nátěr do vnějších prostor  
 

  

Popis výrobku: Polomatný konečný nátěr na terasové dřevo již upravené zabarveným olejem 
nebo jako bezbarvý samostatný nátěr. Obsahuje speciální, vysoce zhuštěné organické 
protiskluzové přísady, které jsou rovnoměrně rozděleny v nátěru a po uschnutí působí 
protiskluzově.  
Na bázi přírodních rostlinných olejů, odpuzuje vodu. Nátěr obsahuje účinné látky k preventivní 
ochraně proti napadení plísní, řasou a houbou. Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se. Bez 
obrušování jednoduše přetřít. S otevřenými póry, snižuje bobtnání a smršťování dřeva. Aplikuje 
se snadno a bez znatelných okrajů. Při natírání nezasychá.  
 
Oblasti použití: Všechny dřevěné terasy a schody ve vnějších prostorách např. z bangkirai, 
massaranduba, garapa, modřínu, douglasky nebo borovice. Vhodný pro rýhované, drážkované a 
obzvláště hladké povrchy teras. 
 
Barevné odstíny: č. 430, bezbarvý 
 
Velikosti balení: 0,75 l; 2,5 l, 25 l 
 
Vydatnost: Obsah stačí při 1 nátěru na cca 60 m² 
Máte zešedlé, popraskané dřevo, neznámý starý nátěr, starý Osmo nátěr, obroušené/ohoblované 
dřevo, dřevo opatřené drážkou/hoblované nebo drsné po řezu a chcete vědět kolik materiálu 
potřebujete? Informace k individuálnímu výpočtu Vaší spotřeby naleznete na naší webové 
stránce www.osmocolor.eu - výpočet spotřeby. 
 
Obsažené látky: Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sójový olej, olej 
z bodláku a lněný olej); sikativa (sušidla) a aditiva. Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná 
těžká; nízkovroucí hydrogenovaný benzín dearomatizovaný - (neobsahuje benzen). Tento 
výrobek splňuje dle směrnice EU (2004/42/EC) přípustný obsah VOC max. 500 g/l (kat. A/i 
(2010)). 
Detailní kompletní deklaraci Vám rádi zašleme na vyžádání. 
 
Fyzikální vlastnosti:  
Specifická hmotnost (hustota): 0,9 - 1,0 g/cm³ 
Viskozita: 20-30 s (DIN 53211/4mm) 
Zápach: slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu 
Bod vzplanutí: nad 60°C podle DIN 53213 
 

Skladovatelnost Výrobek je trvanlivý 5 let a déle, je-li skladován v suchu a dobře uzavřený. 
Pokud zhoustne mrazem, skladujte před aplikací 24 - 36 hodin při pokojové teplotě. 
 
Příprava: Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. vlhkost dřeva 
20%). Osmo Protiskluzový terasový olej je hotový přímo k natírání, neřeďte. Dobře promíchejte. 
Staré nátěry s otevřenými póry důkladně očistěte. Staré nánosy barev a laků je nutno odstranit. 
Pokud je to možné, první nátěr naneste před montáží na dřevo ze všech stran. 
Aby se dosáhlo optimální trvanlivosti nátěru, před prvním nátěrem dřevo nechat zvětrat několik 
týdnů. Tropické tvrdé dřevo bezpodmínečně vystavit 3 měsíce povětrnostním vlivům. 
Doporučujeme první nátěr terasy zabarveným olejem jako např. Osmo Olejem na bangkirai, 
modřín nebo douglasku nebo Osmo Ochrannou lazurou na dřevo. Osmo Terasový olej 
s protiskluzovým efektem tak působí jako ochrana proti povětrnostním vlivům a prodlužuje 
trvanlivost nátěru. 
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Pokud je požadována preventivní ochrana proti plísni, modrání dřeva a napadení hmyzem, dřevo 
předem natřít – pokud možno ze všech stran – Osmo Impregnací dřeva WR*. 
 
*Používejte bezpečně z hlediska biocidů. Před použitím si vždy přečtěte informace o výrobku 
uvedené na obalu.  
 
Zpracování 
Pevným štětcem naneste tence ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete.  

Pro rychlou práci na velkých plochách doporučujeme přímo na míru pro terasová prkna vyrobený 
Osmo kartáč k natírání teras 150 mm, se kterým lze pracovat ve stoje a šetřit záda. 

Nechte schnout za dobrého větrání.  

S kombinací z barevného prvního nátěru a jednorázového konečného nátěru s Osmo 
Protiskluzovým terasovým olejem je Vaše terasa kompletně chráněna. 

Pokud je požadována bezbarvá skladba nátěru, po uschnutí provést druhý nátěr s Osmo 
Protiskluzovým terasovým olejem.   

Výsledek nátěru mimo jiné závisí na stavu dřeva, proto je zásadně třeba provést zkušební nátěr.  

 

Čištění pracovního nářadí: Osmo Čističem štětců (bez aromátů). 
 
Doba schnutí: cca 12 hodin (při normálním klimatu, 23°C/50% rel. vlhkost vzduchu). Při nízkých 
teplotách a/nebo vysoké vlhkosti vzduchu se prodlužuje doba schnutí.  

 
Upozornění: Osmo Protiskluzový terasový olej je bezbarvý a chrání proto pouze omezeně před 
zešednutím působením UV-záření slunce. Jako bezbarvý samostatný nátěr, u ploch silně 
vystavených povětrnostním vlivům a také u ploch, ze kterých nemůže stékat voda, je zásadně 
třeba počítat s kratšími intervaly renovace. 
Oleje zesilují přírodní barevný odstín dřeva (trvale mokrý efekt). 
Aby se zabránilo zešednutí dřeva a ubývajícímu protiskluzovému účinku v místech silně 
zatěžovaných chůzí, měla by být u těchto ploch včas provedena dodatečná částečná úprava.  
Pokud již došlo k zešednutí, plochu odšedit Osmo Odšeďovačem č. 6607 a znovu provést 
úpravu. Některé druhy dřeva mají při vystavení povětrnostním vlivům sklon k vymývání ve vodě 
rozpustných barevných látek obsažených ve dřevu. 
 
Bezpečnostní pokyny:  
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 26 Při zasažení očí 
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje 2-butanonoxim, 
kobaltkarboxylát a dichlofluanid (ISO). Může vyvolat alergickou reakci. Při požití okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu výrobku. Používejte pouze v dobře 
větraných prostorách.  
Pozor: Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovávejte ve 
vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení).  
Uschlý nátěr odpovídá dle DIN 4102 požadavkům třídy B2 (normálně hořlavý).  
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání pro profesionální uživatele.  
 
Výše uvedené informace byly poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky 
(stav: 02/2010) 
 


