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OSMO Olej Ochronny UV
Bezbarwny POŁYSK 420 2,5L
Cena brutto

394,00 zł

Cena netto

320,33 zł

Numer katalogowy

420/2,5

Producent

Osmo

Opis produktu
Producent - Osmo
Pojemność - 2,5 l
Wydajność/Zużycie ~18m2/l
Kolor - Bezbarwny, Jedwabisty Połysk

Opis produktu:
Bezbarwna powłoka na bazie naturalnych olejów roślinnych przeznaczona do zabezpieczenia drewna na zewnątrz
przed promieniami UV.
Jako powłoka wykończeniowa dla drewna pokrytego uprzednio inną powłoką barwiącą, znacząco wydłuża okres
pomiędzy niezbędnymi renowacjami.
Jako powłoka samodzielna (2 warstwy), dzięki filtrowi ochronnemu UV skutecznie opóźnia proces szarzenia drewna na
powierzchniach pionowych o faktor UV 12 (w porównaniu do drewna niezabezpieczonego).
Ta hydrofobowa, mikroporowata powłoka pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się
drewna. Dzięki temu nigdy nie pęka, nie łuszczy się, nie rozwarstwia się i nie odchodzi od powierzchni.
Oba oleje UV są bardzo łatwe w aplikacji i nie zasychają podczas nakładania.
Również renowacja powłoki jest łatwa i szybka. Ponowne nałożenie kolejnej warstwy Oleju ochronnego UV / UV Extra
nie wymaga szlifowania ani gruntowania, wystarczy dokładnie oczyścić powierzchnię z zabrudzeń.
Zastosowanie:
do bezbarwnej ochrony drewna przed niszczącym wpływem promieni UV
w celu przedłużenia żywotności innych mikroporowatych powłok (nieobciążonych)
pionowych powierzchni drewnianych na zewnątrz: drzwi, okien i parapetów (stabilnych wymiarowo), wiat garażowych,
fasad drewnianych, płotów, pergoli i altanek (niestabilnych wymiarowo).
Zalety:
jako powłoka samodzielna: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym
drewnem.
jako powłoka wykończeniowa na istniejącą już powłokę pigmentową: wydłuża czas pomiędzy koniecznymi pracami
renowacyjnymi
wygładza powierzchnię drewna i chroni je przed wodą i brudem
pozwala drewnu swobodnie oddychać
redukuje pęcznienie i kurczenie się drewna – nie pęka, nie łuszczy, ani nie odpryskuje
łatwa aplikacja i renowacja – nie wymaga szlifowania ani gruntowania
Wszystkie kolory widoczne na grafikach mają charakter poglądowy, po zastosowaniu produktu odcień może się różnić od
prezentowanego na ekranie.
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