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ZAHRADNÍ A FASÁDNÍ BARVA 

 
Krycí nátěr v rozmanitých barvách – ideální pro venkovní použití  
 

              
7103 7519  7530  7629  7283 

Signální žlutá  Modrá Capri  Ohnivě červená Mátově zelená Jedlově zelená 
krycí   krycí   krycí   krycí   krycí 
RAL 1003  RAL 5019  RAL 3000  RAL 6029  RAL 6009 
 

                  
7511 7119  7817  7505  7716 

Hnědočervená Šedobéžová  Čokoládově hnědá  Hluboce černá  Antracitově šedá 
krycí   krycí   krycí   krycí   krycí 
RAL 3011  RAL 1019  RAL 8017  RAL 9005  RAL 7016 
 

                     
7542         7738  7535  7262  7500 

Dopravní šedá A Achátově šedá Světle šedá Čistá bílá  Dopravní bílá 
krycí  krycí  krycí  krycí  krycí 
RAL 7042  RAL 7038  RAL 7035  RAL 9010  RAL 9016 
 
 

Popis produktu:  
Venkovní povětrnostním podmínkám a UV- záření odolný krycí nátěr na dřevo pro venkovní použití. 
Osmo Zahradní a fasádní barva je prodyšná a odolná vůči vodě. Uschlý nátěr je nezávadný pro 
lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči slinám a potu podle DIN 53160, vhodný pro dětské hračky podle 
EN 71.3). 
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Doporučené použití:  
Osmo Zahradní a fasádní nátěr je vhodný pro ošetření jakékoliv dřeva ve venkovním prostředí: 
dřevěných fasád, balkónů, dřevěných okenic, plotů, zahradních domků, zahradního nábytku, 
parkovacích přístřešků apod. 
 
Složení:  
Na bázi polymerní disperze, oxidu titaničitého (bílý pigment), oxidů železa a organických pigmentů, 
aditiv a konzervačních látek (MIT/BIT). Je ředitelný vodou. 
Výrobek splňuje požadavky 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/d – vnitřní/venkovní nátěrové hmoty na dřevo, kov nebo plasty pro vybavení a obklady 
budov, limitní hodnoty obsahu těkavých organických látek pro výrobky spadající do této kategorie 
= 130 mg/l VOC). Maximální obsah VOC v tomto výrobku je 130 g/l VOC.  Podrobné informace o 
složení jsou k dispozici na vyžádání. 
 
Fyzikální vlastnosti:  
Viskozita:     30-40s, 4 mm podle DIN 53211/ 4mm, hustá kapalina 
Zápach:     slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu 
Bod vzplanutí:     neaplikuje se 
pH:      7,5 – 8,5 
 
Skladovatelnost:  
2 roky a více, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před 
mrazem a teplotami nad 30 °C. 
 
Příprava povrchu:  
Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (teplota pro nátěr minimálně +5°C, 
max. 18% vlhkost dřeva). Pokud je požadována další ochrana dřeva proti zamodrání, hnilobě nebo 
dřevokaznému hmyzu, ošetřete dřevo nejprve přípravkem Osmo Impregnace WR.* 

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

 
Osmo Zahradní a fasádní barva je připravena přímo k použití, prosím neřeďte. Před použitím dobře 
promíchejte. Pokud je to možné, aplikujte první nátěr ze všech stran ještě před smontováním. Staré 
špatně přilnavé nátěry je třeba očistit a obrousit. Při broušení používejte ochrannou masku proti 
prachu (obecné opatření). 
 
Zpracování/aplikace:  
První nátěr naneste v tenké vrstvě ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete pomocí Osmo 
plochého štětce nebo Osmo válečku z mikrovlákna, popřípadě naneste nástřikem. Ponechte 
schnout při dobrém větrání po dobu 3 – 4 hodiny. Poté zaschnutý povrch přebruste a proveďte 
druhý nátěr v tenké vrstvě. Při renovacích postačí zpravidla jeden nátěr. 

 
Čištění pracovního nářadí:  
Pracovní nářadí vyčistěte pomocí vody a mýdla. 
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Doba schnutí:  
Přibližně 3 - 5 hodin (za normálních klimatických podmínek při teplotě 23°C a 50% relativní vzdušné 
vlhkosti), je-li zajištěno dobré větrání. Nižší teploty a/nebo vyšší vzdušná vlhkost mohou prodloužit 
dobu schnutí. Během zasychání zajistěte dobré odvětrávání. 
 
Vydatnost:  
1 l výrobku vystačí při jednom nátěru na cca 16 m2. Vydatnost závisí do značné míry na stavu 
dřeva. Uvedené hodnoty se vztahují na hladké hoblované/broušené dřevěné povrchy, u ostatních 
povrchů se může vydatnost odlišovat. 
 
Upozornění:  
U některých druhů dřeva, pokud jsou vystaveny povětrnostním vlivům, může docházet 
k přirozenému vymývání ve vodě rozpustných pigmentových složek dřeva. Tropická dřeva a dřeva 
s velkým obsahem vymývatelných látek (dub, akát, modřín atd.) nechte nejprve důkladně zvětrat. 
Tím bude zajištěno, že nátěr optimálně přilne. 
.  
Bezpečnostní pokyny:  
 

 
 
Varování 
Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
 
Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT).  
 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. Kontaminovaný oděv svlékněte a 
před opětovným použitím vyperte. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při 
podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce 
obal nebo štítek výrobku. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. 
Pozor! Při aplikaci nástřikem hrozí nebezpečí vdechnutí výrobku do plicních sklípků. Nevdechujte 
páry nebo aerosoly. Pro více informací pro alergiky zavolejte na technické poradenství na tel. č. 
777052460. 
 
Odstraňování odpadu:  
Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a místními předpisy – odpad zařazujte jako 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky 
neuvedené pod číslem 08 01 11 a odevzdejte ve sběrnách nebezpečných odpadů nebo odstraňujte 
prostřednictvím oprávněných osob, spotřebitelé mohou výrobek odevzdat ve sběrných dvorech. 
Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné a vyčištěné obaly. 
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Barevné odstíny:  

7103 Signální žlutá krycí (RAL 1003) 

7519 Modrá Capri krycí (RAL 5019) 

7530 Ohnivě červená krycí (RAL 3000) 

7629 Mátově zelená krycí (RAL 6029) 

7283 Jedlově zelená krycí (RAL 6009) 

7511 Červenohnědá krycí (RAL 3011) 

7119 Šedobéžová krycí (RAL 1019) 

7817 Čokoládově hnědá krycí (RAL 8017) 

7505 Hluboce černá krycí (RAL 9005) 

7716 Antracitově šedá krycí (RAL 7016) 

7542 Dopravní šedá A krycí (RAL 7042) 

7738 Achátově šedá krycí (RAL 7038) 

7535 Světle šedá krycí (RAL 7035) 

7262 Čistá bílá krycí (RAL 9010) 

7500 Dopravní bílá krycí (RAL 9016) 

 

Velikosti balení:   
0,75 l; 2,5 l 
 
Výše uvedené informace jsou založeny na našich nejlepších znalostech, nepředstavují ale žádné 
záruky. 
 
Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete na našich 
www.osmo.cz 
 
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, www.au-mex.cz    
Verze 01/2021 
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