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DEKORAČNÍ VOSK krycí High Solid 
Ošetření dřeva pro vnitřní použití – krycí – lehce lesklý 
 
 
Popis 
OSMO COLOR Dekorační 
vosk krycí je krycí nátěr pro 
vnitřní použití. 2 nátěry stačí na 
to, aby se dosáhla lehce lesklá, 
odolná povrchová vrstva, který 
má podobný vzhled jako 
lakovaná vrstva. Charakter 
dřeva zůstává zachován.  
OSMO COLOR Dekorační 
vosk krycí je na bázi přírodních 
olejů a vosků a je pórovitý. 
Neodlupuje se, nepraská a 
nevytváří šupiny.  
OSMO COLOR Dekorační 
vosk krycí odpuzuje vodu, je 
omyvatelný, necitlivý na 
domácí chemikálie a proto je 
mimořádně mnohostranně 
použitelný. OSMO COLOR 
Dekorační vosk krycí je lehce 
zpracovatelný.  
 
Olejovo-voskový základ  
OSMO COLOR Dekorační 
vosk krycí vytvořen na bázi 
přírodních rostlinných olejů a 
vosků. Přírodní oleje a vosky 
působí hluboko do dřeva. 
Udržuje dřevo zdravé a 
elastické a nenechá ho 
vyschnout. Dřevo může dýchat. 
Vlhkost může odcházet. Tím se 
omezuje kroucení a sesychání 
dřeva.  
 
Zdraví a životní prostředí 
OSMO COLOR Dekorační 
vosk krycí neobsahuje žádné 
biocidní látky a konzervační 
prostředky. Zaschlý nátěr je 
necitlivý na lidi, zvířata a 
rostliny. Odpovídá normám 
DIN 53160 a EURO EN 71 
(použitelnost pro dětské 
hračky). 
Princip nátěrů OSMO COLOR 
při výrobě je využít 
nejmodernějších postupů a to 
vedlo k zavedení certifikace dle 
DIN EN ISO 9001 a 14001. 
 
Příklady použití:  
OSMO COLOR Dekorační 
vosk krycí je ideální produkt  
 

 
 
 
pro dekorativní použití ve 
vnitřním prostředí: stropy a 
stěny, podlahové a ozdobné 
lišty, falešné trámy nábytek, 
dveře, regály a hračky. 
Obzvláště se doporučuje také 
do vlhkých místností (např. 
kuchyň, koupelna), dětských 
pokojů a na dřevěné podlahy.  
Hodí se pro všechny dřeviny, 
také dřevotřísky, MDF, umělé 
hmoty (žádný základní nátěr!), 
k přetření starých pórovitých 
nátěrů. 
 
Barevné odstíny: 
OSMO COLOR Dekorační 
vosk krycí obsahuje 1 bílý a 11 
barevných odstínů. 
č. 3112 bílý 
č. 3115 světle šedý 
č. 3116 bahno 
č. 3124 žlutý 
č. 3126 světle béžový 
č. 3133 červený 
č. 3134 apricot 
č. 3140 zelený 
č. 3141 mint 
č. 3152 modrý 
č. 3165 hnědý 
č. 3170 černý 
 
Všechny odstíny je možné 
navzájem míchat.  
Při použití více plechovek 
s rozdílnou šarží je třeba obsah 
smíchat ve větší plechovce. 
 
Počet nátěrů 
2  
 
Obsah plechovek 
0,125 l, 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l 
(jen bílý) 
  
Příprava 
Povrch dřeva musí být čistý, 
suchý a bez námrazy. 
Lakované vrstvy je třeba 
odstranit (OSMO COLOR 
Odstraňovač, biologicky 
odbouratelný). Pevné lakované 
vrstvy se odbrousí, prach 
pečlivě odstranit. Staré lazury a  
 

 
 
 
voskové nátěry vyčistit. 
Eventuelně se doporučuje 
vzorkový nátěr. Pro dřeviny 
náchylné na zamodrání 
(např.borovice) doporučujeme 
přednátěr všech stran dřeva 
s naší bezbiocidní voskovou 
impregnací OSMO COLOR 
PROTECTOR. Nové dřevo, 
pokud možno, před nátěrem je 
nutné ze všech stran ošetřit. 
Umělá hmota se odmastí s 
OSMO COLOR Čističem 
štětců.  
 
Kombinace 
Může se přetírat přes: 
OSMO COLOR Dekorační 
vosk transparentní, OSMO 
COLOR Jednorázovou lazuru, 
a jiné pórovité lazury, OSMO 
COLOR Impregnaci WR, 
OSMO COLOR Protektor, 
OSMO COLOR Krycí barvy, 
OSMO COLOR Selské barvy. 
 
Koroze 
V prostorách s vyšší vlhkostí je 
nutné použít pozinkované 
šrouby/hřebíky, nebo z nerezi. 
 
Zpracování 
Štětcem (strojově, vyžádejte si 
technické informace). 
OSMO COLOR Dekorační 
vosk krycí je připraven 
k nanášení. Neředit. Dobře 
rozmíchat.  
Pevným štětcem nanést tenkou 
a rovnoměrnou vrstvu ve směru 
vláken. Nechat schnout ca. 12 
hod. při dobrém větrání. Potom 
se nanese 2.nátěr. 
Transparentní dřevo: velmi 
pěkné zvýraznění struktury 
dřeva: naneste dle přání 
Dekorační vosk krycí a ihned 
po nanesení ihned setřete 
hadrem. Získáte tkz. „sepraný 
odstín“.      
 
 
    


