
 

 

Informace o produktu: Top Olej High Solid 

Olejovo voskový nátěr speciálně vytvořený pro použití na dřevěný nábytek a kuchyňské pracovní desky. 
Osmo Top Olej činí dřevěný povrch odolný vůči běžným domácím chemikáliím a skvrnám, je rovněž 
voděodolný a odolný proti opotřebení. 
 

 

  

 

                
3028 bezbarvý 3058 bezbarvý 3061 Akát   3068 Natural 
hedvábný polomat    mat 

 

          
3037 Bílý       3038 Terra     3039 Grafit 

 
 
Popis výrobku:  
Bezbarvá nebo transparentní nátěrová hmota 
kombinující přírodní oleje a vosky pro úpravu dřevěného nábytku a dřevěných kuchyňských desek. 
Osmo Top Olej je nátěrovou hmotou na dřevo na bázi přírodních olejů a vosků, mikroporézní 
povrch nepraská, neodlupuje se a netvoří šupinky. Je odolný vůči vínu, pivu, nápojům typu Cola, 
kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku a vodě v souladu s požadavky normy DIN 68861-1A - zamezuje 
vzniku stop po 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). 
Osmo Top Olej je bezpečný ve styku s potravinami dle EN 1186 část 5/14. 
 
Doporučené použití:  
Osmo Top Olej je vhodný pro ochranu dřevěných nábytkových ploch a pracovních desek 
z masivního nebo lepeného dřeva (např. kuchyňské pracovní desky, psací stoly, regály apod.) ve 
vnitřních prostorách. Je vhodný též pro korek a OSB desky. 
 
Složení:  
Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sójový olej, bodlákový olej) a vosků, 
parafínů, pigmentů, bezolovnatých sikativ (sušidel) a přídavných látek zajišťujících 
vodoodpudivost. 
Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek nepodléhá požadavkům na 
maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky 
MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění. Podrobné informace o složení jsou k dispozici na vyžádání. 
 
Technické údaje:  
Specifická hmotnost (hustota):  0,92-0,97 g/cm³ 
Viskozita:     50-70s DIN EN ISO 2431/4 mm, thixotropní 
Zápach:     slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu 
Bod vzplanutí:     > 60°C podle DIN EN ISO 2719 
 
Skladovatelnost: 5 let a déle, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřených obalech v suchu. Pokud 
zhoustne mrazem, skladujte před použitím 24 - 36 hodin při pokojové teplotě. 
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Příprava povrchu:  
Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (max. 18% vlhkost dřeva). Osmo 
Top Olej  je připravený přímo k použití, prosím neřeďte. Před použitím dobře promíchejte.  
Důkladně očistěte staré mikroporézní nátěry. Staré laky a barvy je nutno úplně odstranit. Při 
broušení používejte ochrannou masku proti prachu (obecné opatření). Malé trhliny, větší spáry 
nebo otvory ve dřevu vyplnit (Osmo Pastou na dřevo).  

Povrch dřeva pečlivě obruste, začněte hrubým brusným papírem a konečné zbroušení nábytku a 
pracovních desek proveďte  brusným papírem  s hrubostí P150 – 240 (závisí na druhu dřeva,  na 
pracovní desky však použijte max. hrubost P150).  

Před aplikací oleje odstraňte prach z broušení povrchu smetáčkem nebo vysavačem.  

Výsledný nátěr dřeva závisí na několika faktorech, mimo jiné na stavu dřeva. Z toho důvodu je vždy 
třeba provést zkušební nátěr, a to zejména u neznámých dřevěných povrchů. 

 
Zpracování/aplikace:  
První nátěr naneste v tenké vrstvě ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete, použijte Osmo 
váleček z mikrovlákna, Osmo štětec nebo pomocí nanášecího rouna z Osmo Nanášecího setu pro 
olejové barvy. Nechte schnout za dobrého větrání cca 8 – 10 hodin.  

Druhý nátěr proveďte tence válečkem z mikrovlákna nebo pomocí nanášecího rouna, popř. 
nanášejte textilií neuvolňující vlákna. Nechte schnout za dobrého větrání cca 8 – 10 hodin. 

Při renovacích postačí zpravidla jeden nátěr pomocí nanášecího rouna, popř. pomocí textilie 
neuvolňující vlákna, na očištěný a suchý povrch. 

 
Čištění pracovního nářadí:  
Pracovní nářadí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu aromatických sloučenin). 
 
Doba schnutí:  
Přibližně 8 - 10 hodin (za normálních klimatických podmínek při teplotě 23°C a 50% relativní 
vzdušné vlhkosti). 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 24 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:  
Osmo Top Olej 3028 bezbarvý hedvábně polomatný a Osmo Top Olej 3058 bezbarvý matný 
zesilují přírodní odstín dřeva (tzv. trvale mokrý efekt). Osmo Top olej 3068 Natural potlačuje tento 
efekt a chrání dřevo téměř neviditelně. Chrání přírodní odstín dřeva. Na tmavých a červených 
typech dřevin je nátěr Top Olej 3068 Natural viditelný a tvoří lehce bílý křídový odstín povrchu. 
Bezbarvý Osmo Top Olej 3061 akát je lehce tónovaný nátěr, který propůjčuje dřevu elegantní 
vzhled. 
Nanesení příliš vydatné vrstvy nátěru nebo nedostatečné větrání vede k prodloužení doby schnutí. 
Pro vnitřní plochy skříní a zásuvek naneste max. jeden nátěr v tenké vrstvě vhodnou textilií. Během 
schnutí zajistěte dostatečné větrání. 
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Pokud je požadován vyšší stupeň lesku, naneste po důkladném uschnutí ošetřené plochy Osmo 
Voskovou údržbu a čisticí prostředek v tenké vrstvě (k dispozici i ve formě aerosolu) č. 3029 a po 
zaschnutí vyleštěte. 
Povrchy ošetřené Osmo Top Olejem se snadno udržují. K čistění za vlhka přidejte do vody 
koncentrát Osmo Wisch-Fix č. 8016 a plochu setřít hadrem (ne na mokro!). K oživení a 
intenzivnímu čištění v případě potřeby použít Osmo Voskovou údržbu a čistící prostředek č. 
3029.  
 
Bezpečnostní pokyny:  
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůži nebo oděvem. Je-li nutná lékařská 
pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných 
prostorách.  
Pozor! Tekutým výrobkem napuštěny textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovejte ve 
vzduchotěsně uzavřené nádobě (nebezpečí samovznícení). Zaschlý nátěr splňuje požadavky 
normy DIN 4102, třida B2 (normálně hořlavý). 
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. 
 
Odtraňování 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 11 Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 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. 
 
Barevné odstíny:  

č. 3028 bezbarvý, hedvábný polomat 

č. 3058 bezbarvý, matný 

č. 3061 akát, matný 

č. 3068 natural, matný 

č. 3037 bílá, hedvábný polomatný 

č. 3038 terra, hedvábný polomatný 

č. 3039 grafit, hedvábný polomatný 

 

Velikosti balení:  0,5 l 
 
Výše uvedené informace jsou založeny na našich nejlepších znalostech, nepředstavují ale žádné 
záruky. 
 
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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