SORTIMENT

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

> TRÄPANEL
Panelprofiler
Shingel
Ramverk

> LIMTRÄ
Massiva träpaneler
Bänkskivor
Dörrblad för möbler

> GOLV
Massiva trägolv
Specialbeställda golv

> LISTER
Golvsocklar
Funktionella lister
Dekorativa lister

> NATURLIGA YTBEHANDLINGAR
För inom- och utomhusbruk
Träskydd och skötsel
> TRÄ FÖR INOMHUSBRUK
Massiva träprofiler
Ramverk
Hyvlat trä

> TERRASS
Trä och BPC
Terrass plattor

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf
PO Box 110161
D-48203 Warendorf
Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200
www.osmo.com
info@osmo.de

> SKÄRMAR
Trä och BPC
Staket

Mer information finns hos din återförsäljare.

ETT NÄTVERK
AV STARKA PARTNERS
Vi litar på vårt världsomspännande nätverk av starka
handelspartners som garanterar utmärkt produktkonsultation. Osmo kompletterar dem med pro-

> Projekt-orienterad
expertservice
	
Experter från Osmo arbetar
tillsammans med dig vid genomförandet av specialprojekt

jekt-orienterad expertservice och praktisk produktutbildning.

> Produkt
konsultationer på
plats
	
Vilken produkt används när?
På byggplatsen kommer det
alltid frågor. Vi erbjuder kompentens och engagemang

!
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> Tillgängligt över hela
världen
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Tack vare våra många partners,
finns våra produkter över hela
världen

ONECOAT 2K
FÖR GOLV, TRAPPOR
OCH MÖBLER AV TRÄ

För mer information se www.osmo.de
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FÄRG & SKYDD FÖR INOMHUSBRUK

OSMO ONECOAT 2K
Vår första lösningsmedelsfria, matta 2-komponentsprodukt som bara kräver 1 applicering. Baserad på naturliga oljor, används för träytor inomhus. 1 applicering
ger en mikroporös yta som andas och är resistent mot

vin, öl, cola, kaffe, vatten m.m. enl. DIN EN 12720 (tidigare 68861-1C). Tack vare produktens innovativa
teknik kan behandlad yta användas efter bara en dag
– spar tid för dig och dina kunder!

FÖRDELAR I KORTHET:
> EN HÄLSOSAMMARE MILJÖ
	
Med endast 1 applicering bevaras träets unika
egenskaper lång tid framöver. Den mikroporösa
ytbehandlingen gör det möjligt för träet att fortsätta
absorbera och släppa ut fukt, vilket i sin tur har positiv effekt på både rumsklimat och välbefinnande.
> ARBETSEFFEKTIV
Endast 1 applicering med Osmo Dubbelspackel,
Stålspackel eller Mikrofiberroller och avjämning
med Osmo Golv- eller Handmaskin ger en vacker
och hållbar yta. Jobbet kan göras klart på en dag,
vilket ger tid över för andra projekt.
> FLEXIBEL
Osmo Onecoat 2K passar de flesta träslag och är
speciellt lämplig för olje-/hartsrika träslag. Små
skador och repor kan enkelt repareras, utan synliga
överlappningar.
> PERFEKT FÖR OFFENTLIG MILJÖ
	
Snabbtorkande, låg VOC och enkel att underhålla.
Osmo Onecoat 2K är idealisk för användning i förskolor, skolor, matsalar och andra offentliga miljöer.
> ENKEL APPLICERING
	
Osmo Onecoat 2K består av 2 komponenter som
blandas precis före applicering. Produkten är sen
klar för omedelbar användning.

> HÖGSTA KVALITET
	
Som specialister på trä och ytbehandling har
Osmo mer än 100 års erfarenhet av att hantera
det värdefulla råmaterialet trä. Tack vare vår höga
kvalitetsmedvetenhet, tar vi själva hand om hela
kedjan från utveckling till produktion. På så vis säkrar vi maximal produktkvalitet och tillförlitliga resultat!

Holz und Color
GmbH & Co. KG

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt
nach DIBtGrundsätzen
Z-157.10-254

Produkt video

Förpackningar: 0,375 och 1 liter

> OBEGRÄNSAD KREATIVITET
	
Kulörerna i Onecoat 2K-serien kan blandas med
varandra, vilket ger en nästan obegränsad möjlighet att uppfylla kundernas önskemål. Samtidigt
som det spar värdefullt lagringsutrymme!
> TÅLIG
1 applicering och hög motståndskraft behöver
inte motsäga varandra. Med Osmo Onecoat 2K
blir behandlade träytor otroligt slittåliga. Nu kan
du även låta dina kunder njuta av den Osmo fördelen.

6100 Ofärgad

6118 Ljusgrå transparent

6111 Vit transparent

6116 Körsbär transparent

6112 Silvergrå transparent

6119 Natur transparent

6114 Grafit transparent

6190 Svart transparent

> DRYG
	
1 liter räcker till 40-50 m² vid 1 applicering.
Produkten or matt

6164 Tobak transparent

6143 Cognac transparent

6141 Havanna transparent

ANVÄNDNINGSOMRÅDE	
Osmo Onecoat 2K passar alla typer av golv, trappor och möbler av trä enl.
tyska DIN 18356 (tysk industrinorm). Speciellt lämplig för olje-och hartsrika träslag, i offentliga miljöer där lösningsmedelsfria produkter krävs.

FÖRBEREDELSER	
Osmo Onecoat 2K är inte färdig att använda. Tillsätt härdaren precis innan
användande. Blanda komponenterna väl (blandningsförhållande 100:12
vol.-%). Spädes ej. OBS! Den färdigblandade produktens “öppentid” är 3-4
timmar. Ytan måste vara ren och torr (max. 20 % fuktighetskvot). Rengör
eller slipa försiktigt tidigare mikroporös ytbehandling, slipa bort gammal
lack eller likande. Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Slipa
i alla steg upp till avslutande papper normalt korn 100-120 (golv) och 120240 (möbler/övriga ytor) beroende på träslag. Använd alltid skyddsmask
vid slipning. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel.
APPLICERING	
Applicera Osmo Onecoat 2K tunt i fiberriktning med Osmo Dubbelspackel eller Osmo Stålspackel. Använd Osmo Mikrofiberroller för
fasade golv, applicera i sektioner utan att fylla skarvarna. Vänta 2040 minuter till produkten trängt ner i träet. Bearbetat ytan med Osmo
Golvmaskin och vit rondell (handmaskin med vit rondell för mindre ytor).
Ta bort ev. överskott genom att vända på rondellen eller byta till en ren
rondell. Låt torka ca. 24 timmar, sörj för god ventilation
För att förhindra eventuellt tryck i burken, låt olje- och härdningsblandnin gar reagera helt innan burken stängs (ca 12-16 h).

