
DEN 2

Nátěr s Osmo Selskou barvou 2742 Silničně šedá: 
Impregnace musí schnout min. 12 hodin. Poté naneste 
první nátěr Selskou barvou tence štětcem.

NOSTALGICKÝ TREND NA ZAHRADĚ : 
VINTAGE 

Ve vzduchu je náznak nostalgie díky vintage vzhledu, 
který si můžete udělat zcela sami!

Zahradní lavička s retro vzhledem?

Ukážeme vám krok za krokem, jak lze jednoduchou 
zahradní lavičku přetvořit do šperku na zahradě s retro 
vzhledem. Tuto technologii můžete samozřejmě použít také 
pro jakýkoli jiný nábytek ze dřeva - ať už použitý, 
nebo levně koupený, který přetvoříte do nového 
neokoukaného stylu.
Na dřevo, které bude sloužit venku doporučujeme použít 
Osmo Selské barvy. Se Selskou barvou  se snadno pracuje, 
a zaschlý nátěr je zcela zdravotně nezávadný - což nelze 
vždy s vodou ředitelnými barvami neznámého původu 
vědět. Osmo Selská barva spolehlivě chrání dřevěné 
povrchy před větrem a počasím.

K tomu potřebujete:
 > Osmo plochý štětec
 > Impregnace dřeva Osmo WR
 > Osmo Selská barva ve 2 různých Vámi zvolených odstínech
 > Velmi jemný brusný papír

DEN 3

Nátěr s Osmo Selskou barvou 2101 Bílá:  Po 12 hodinách 
schnutí natřete dřevěné plochy ještě jednou, tentokrát 
s bílou Selskou barvou. Opět natírejte ze všech stran v 
tenké vrstvě.

DEN 4

Vintage vzhled získáte pomocí velmi jemného brusného 
papíru. Bruste velmi opatrně pouze tu nejvrchnější 
barevnou vrstvu. Pracujte pouze ve směru vláken 
dřeva. Obzvláště přirozeně působí místa se známkami 
opotřebení, když opracujete především hrany.               

TIP:

Namísto šedé a bílé můžete použít také jiné odstíny a 
kombinace z Osmo barevné nabídky. Vždy ale zvolte 
jako první nátěr tmavší odstín. Krásně vypadá např. 
kombinace Selských barev 2501 Labrador modrá a 2507 
Holubí modř.

DEN 1

Naimpregnujte dřevo s Osmo Impregnací dřeva WR 
4001: Impregnace dřeva WR účinně předchází hnilobě, 
modrání dřeva a napadení dřevokazným hmyzem. 
Omezuje bobtnání a sesychání dřeva. 
Suché a čisté dřevo natřete intenzivně ze všech stran.

Takto se to dělá !


