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FÖRDELAR I KORTHET

NATURLIGT

 >  Alla ytbehandlingar är baserade på naturliga oljor och vaxer 
 >  Säkert för människor, djur och växter 
 >  Godkänt för leksaker, resistent mot saliv och svett 

MIKROPORÖST

 >  Naturliga oljor och vaxer stöter bort fukt och skyddar träet mot att suga in vatten
 > Träet kan andas: med de mikroporösa ytbehandlingarna bibehåller träet sin förmåga  
att absorbera och släppa ut fukt 

 >  Spricker eller flagnar inte, bildar inte blåsor

TÅLIGT MOT VÄTSKA OCH FLÄCKAR

 >  Naturliga oljor tränger ned på djupet och vaxer lägger sig på ytan- skydd ifrån och ut 
 > Vatten- och smutsavvisande, slitstarkt och extremt hållbart 
 >  Resistent mot kaffe, vin och cola

LÄTTSKÖTT

 >  Enkel rengöring med mikrofibermopp eller trasa, då ingen smuts fastnar i träporerna
 >  Enkel uppfräschning 
 >  Kan punktrepareras 

LÖSNINGSMEDELSFRITT

 >  Produkter för specifika miljökrav
 >  Låga emissioner i produktion och applicering 
 >  Inga „Eco“ lösningsmedel som tex. apelsinolja, vilka kan vara irriterande och allergiframkallande
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Mer information finns hos din återförsäljare:

© 2019 SE 1.0 – Vi reserverar oss för tekniska ändringar och leveransrättigheter. Mått, priser och illustrationer kan ändras. Även om vi granskar vår katalog noggrant, kan vi inte helt  
utesluta tryckfel. Färgtonerna i katalogen är inte bindande, det finns alltid risk för färgavvikelser i tryck material. För produktutveckling och förbättring förbehåller vi oss rätten till tekniska 
modifieringar av produkter.
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SORTIMENT

>  TRÄPANEL 
Panelprofiler  
Shingel 
Ramverk

>  GOLV 
Massiva trägolv 
Specialbeställda golv

>  NATURLIGA YTBEHANDLINGAR 
För inom- och utomhusbruk 
Träskydd och skötsel

>  TRÄ FÖR INOMHUSBRUK 
Massiva träprofiler 
Ramverk 
Hyvlat trä

>  LIMTRÄ 
Massiva träpaneler  
Bänkskivor 
Dörrblad för möbler

>  LISTER 
Golvsocklar 
Funktionella lister 
Dekorativa lister

>  TERRASS 
Trä och BPC 
Terrass plattor

>  SKÄRMAR 
Trä och BPC 
Staket



FÄRG & SKYDD FÖR INOMHUSBRUK

LÖSNINGSMEDELSFRIA PRODUKTER  
– FÖR EN HÄLSOSAMMARE MILJÖ

HÅRDVAXOLJA PURE

enligt DIN EN 71.3

Ofarlig för
människor, djur och
växter i torrt tillstånd

enligt DIN EN 71.3

Ofarlig för
människor, djur och
växter i torrt tillstånd

FÖRDELAR

 > Mikroporös
 > Godkänd för leksaker, resistent mot saliv och svett
 > Resistent mot kaffe, vin och cola
 > Färdig behandling på en dag
 > Kan punktrepareras 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Skydd för massiva trägolv, lamell och parkett, 
OSB, korkgolv samt trämöbler. En produkt för  
professionella användare.

PIGMENTERAD OLJA

enligt DIN EN 71.3

Ofarlig för
människor, djur och
växter i torrt tillstånd

FÖRDELAR

 > Vackra kulörer som kan blandas 
 > Baserad på naturliga oljor
 > Mikroporös
 > Hög täckningsgrad
 > Resistent mot saliv och svett
 > Godkänd för leksaker
 > Kan punktrepareras 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Infärgning för massiva trägolv, lamell och 
parkett, OSB och korkgolv. Passar även ex. 
trappor och trämöbler. 

8016 RENGÖRINGSMEDEL  

FÖRDELAR

 > Högeffektivt koncentrat med naturliga  
ingredienser

 > För regelbunden användning
 > Rengör utan att torka ut
 > Biologiskt nedbrytbart  

FÖRDELAR

 > Koncentrat 
 > Tillför naturliga vaxer, utan att  
vara filmbildande

 > Enkel att applicera

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Speciellt framtaget för rengöring av  
oljade eller hårdvaxoljade trägolv.  
Används även till möbler, dörrar, vägg- 
och takpaneler etc.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För uppfräschning av golv, möbler och 
andra träytor behandlade med hårdvaxolja.

HÅRDVAXOLJA 2K PURE

FÖRDELAR

 > Mycket snabbtorkande
 > Passar speciellt bra för exotiskt- och specialträ  
som Teak, Jatoba, rökt ek etc.

 > Mycket tålig och slitstark
 > Resistent mot saliv och svett, godkänd för leksaker
 > Resistent mot kaffe, vin och cola
 > Kan punktrepareras

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Snabbtorkande 2-komponentsprodukt utan lösnings-
medel och vatten. För skydd av massiva trägolv,  
lamell och parkett, OSB, korkgolv samt trämöbler.  
En produkt för professionella användare. 3015 VAXREFRESHER

5125 Ofärgad

5411 Vit 5436 Karamell

5437 Sand 5441  Havanna

5443 Cognac 5464 Tobak 5468 Antik

5412 Silver 5413 Vit 
intensiv

5414 Grafit 5415 Rök

5416 Jatoba

5417 Svart 
intensiv

5471 Svart

6125 Ofärgad

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Strävan efter att leva hälsosammare blir allt starkare. Ytbehandlingar för trägolv ska vara hållbara  
och lätta att underhålla, men även lättapplicerade och speciellt anpassade för trä. Kraven på 
låga emissioner, hälsosammare och naturliga produkter är större än någonsin. Osmo kan  
erbjuda allt det - utan lösningsmedel.

Osmo´s naturliga olje-/vaxbaserade ytbehandlingsprodukter för trä, har under senare årtionden 
blivit allt mer populära hos arkitekter och snickare världen över. Tyska Osmo utvecklar och  
producerar alla sina ytbehandlingsprodukter i Münster. Osmo Hårdvaxolja är en tidlös klassiker, 
oöverträffad för golv och andra slitytor av trä. Hårdvaxoljan är godkänd för leksaker, resistent 
mot saliv och svett samt säker för människor, djur och växter i torrt tillstånd. 

Den lösningsmedelsfria produktserien för trägolv, har tagit Osmo ytterligare ett steg framåt.  
Ytbehandlingarna och underhållsprodukterna är skräddarsydda för speciella behov. Produkterna 
passar alla som värdesätter en hälsosammare miljö, och inte heller vill göra avkall på  
högkvalitativt utförande och hållbarhet. 

Riktlinjerna vid byggnationer med trä styrs allt mer in på låga VOC-gränsvärden. Lösnings- 
medelsfria produkter från Osmo ger möjlighet att förutse och arbeta mot hårdare krav.  
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