
 

 
 

Průmyslová Selská barva - k aplikaci nástřikem 
 

Bílá krycí zušlechťovací barva na dřevo pro použití 
v exteriérech 
      
 
 

 

 

26  m2/1 l   

  1 nátěr   
5730      
bílá krycí      
hedvábný mat   

 
  

   
 

 
 

   
 

  
 
 

     

     

5731      

bílá krycí      

mat      

 

     

     

 

Popis produktu:  

Krycí, z počátku slabě lesklý a následně polomatný nátěr na dřevo na bázi přírodních 
olejů pro profesionální použití. Osmo Průmyslová selská barva je mikroporézní, 
umožňuje dřevu dýchat a zabraňuje bobtnání a sesychání dřeva. Vodu odpuzující 
nátěr, odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Nepraská, neodlupuje, netvoří 
šupinky. Nátěr lze provést bez předchozího přebroušení, základový nátěr není nutný. 
Snadno zpracovatelný, netvoří usazeniny. Po zaschnutí je nátěr neškodný pro lidi, 
zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy DIN 53160, vhodné i pro 
dětské hračky v souladu s požadavky normy EN 71.3). Nátěr kryje barevný tón dřeva 
a jeho žilkování, struktura dřeva zůstává rozeznatelná. 

 

Použití 

Výrobek Osmo Průmyslová selská barva je určen zejména pro veškeré dřeva v 
exteriérech, u nichž je požadován zvláště odolný nátěr: dřevěné fasády, balkóny, 
okna a okenice, ploty, pergoly, dřevěné šindele, zahradní nábytek, zahradní domky, 
přístřešky pro auta atd. Vhodný pro všechny druhy dřeva. Ideální pro obnovení 
starých mikroporézních nátěrů a zvětralých dřevěných ploch. 

 

 

 



 

 
 

Složení 

Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicového, sójového a bodlákového), 
parafínů, oxidů železa a organických pigmentů, oxidu titaničitého (titanová běloba), 
sikativ (sušidel) a přídavných složek, zajišťujících vodoodpudivost. Dearomatizovaný 
lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální 
přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky 
MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/e, 
max. obsah VOC je 400 g/l). Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání. 

 

Skladování:  

Doba životnosti je 5 let a více, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřeném obalu na 
suchém místě. Pokud výrobek vlivem nízkých teplot zhoustne, je třeba ho pro 
znovunabytí původní konzistence ponechat při pokojové teplotě po dobu 24 – 36 
hodin před vlastní aplikací. 

 

Příprava:  

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 
20%). Výrobek Osmo Průmyslová selská barva je připraven k přímému použití, 
prosím neřeďte. Před použitím důkladně promíchejte. Staré mikroporézní nátěry 
pečlivě očistěte, staré nátěry barvami či laky odstraňte. Při broušení používejte 
ochrannou masku. 

Je-li požadována ještě dodatečná ochrana proti napadení hmyzem, hnilobě a 
modrání dřeva (zejména v případě jehličnatých dřevin jako je borovice), je možno 
dřevo před aplikací nátěru ošetřit – pokud možno ze všech stran - přípravkem Osmo 
Impregnace dřeva WR* 

(* Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím se vždy přečtěte údaje na 
obalu a připojené informace o přípravku.) 

 

Výsledný nátěr závisí na typu a vlastnostech dřeva, proto doporučujeme (zvláště u 
neznámých materiálů) provést před vlastní aplikací zkušební nátěr. 

 

Zpracování: 

První aplikace: cca 20-30 g/m2, aplikace stříkací pistolí s nádobkou, nízkotlakou 
HVLP stříkací pistolí nebo vysokotlakou stříkací pistolí s přisáváním vzduchu (airmix) 

Doba schnutí 2 – 3 hodiny při pokojové teplotě, nebo 1 – 2 hodiny při teplotě 50 °C, 
lze brousit poté, co nátěr zaschne přes noc. V případě potřeby povrch před dalším 
nátěrem přebruste smirkovým papírem o zrnitosti nejméně P220. 



 

 
 

Druhá apikace: cca 20-30 g/m2, aplikace stříkací pistolí s nádobkou, nízkotlakou 
HVLP stříkací pistolí nebo vysokotlakou stříkací pistolí s přisáváním vzduchu (airmix), 
je možno použít i nátěr štětcem nebo hadříkem či houbičkou. Doba schnutí 2 – 3 
hodiny při pokojové teplotě, nebo 1 – 2 hodiny při teplotě 50 °C, po schnutí přes noc 
je nátěr zaschlý na dotyk.  

 

Čištění pracovního nářadí:  

Pracovní nářadí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu benzenu).  

 

Upozornění: 

Potřebné množství barvy se liší podle druhu dřeva, typu jeho povrchu a 
požadovaném vzhledu nátěru. V každém případě doporučujeme provést zkušební 
nátěr ošetřovaného dřeva. Doby schnutí se mohou odlišovat. Pokud je třeba dřevo 
ještě navíc chránit před ztrátou barvy nebo prodloužit jeho životnost (například okna, 
fasády, zahradní nábytek), po důkladném zaschnutí aplikujte jeden nátěr Osmo 
Ochrannou olejovou lazurou 900 bílou. 

 

Bezpečnostní pokyny:  

Hořlavá kapalina a páry. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo 
popraskání kůže. 

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji 
zapálení. Zákaz kouření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a 
mýdlem. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Používejte pouze venku nebo 
v dobře větraných prostorách. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v 
chladu. 

Obsahuje 2-butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci. 

 

Varování: 

Pozor: Výrobkem nasáklou látku a nářadí okamžitě po použití vyperte nebo 
uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení). 
Nesmí být zpracováváno na stejném pracovišti spolu s laky a mořidly na bázi 
nitrocelulózy. Nebezpečí samovznícení. Obecně dodržujte předpisy, platné pro 
provoz lakoven. 

 

 

 



 

 
 

Odstranění obalu: 

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy - odevzdejte ve sběrnách 
nebezpečných odpadů nebo odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob 
(doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky). Recyklujte pouze pečlivě 
vyprázdněné obaly. 

 

Barevné odstíny: 

5730 bílá krycí hedvábný polomat 

5731 bílá krycí mat 

 

Velikost balení: 

2,5 l; 8 l 

 

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších 
znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku. 

 

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR 
GmbH importér pro ČR a SR :     

Fa. AU-MEX spol. s.r.o.  Poděbradská  574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00 
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