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KARTA APLIKACJI: WOSK OLEJNY LAZUROWY  
dotyczy produktów ( 3111, 3137, 3143, 3168 itd. ) 
 
zastosowanie: wewnętrzne 
zalecane do: parkietów, schodów, mebli, drzwi, blatów kuchennych, 
boazerii, zabawek itp. 
przeznaczenie: krajowe gatunki drewna 
ostatnie szlifowanie: granulacja papieru 120 do 150 
powierzchnia drewna: powinna być dokładnie odpylona 
nanoszenie narzędziami: wałek z mikrowłókna osmo, szczotka osmo, 
blacha parkieciarska, pędzel, naturalna szmatka bez kłaczków( wcieranie ) 
ilość powłok: 2  
max ilość powłok: 3 (dotyczy powierzchni obciąŜonych np. parkiety, 
schody) 
właściwa warstwa aplikacji: 90g/m2 przy 2 lub 3 powłokach 
 
 
BARWIENIE PARKIETÓW, SCHODÓW ( powierzchnie obciąŜone ):   
 
Woski Olejne Lazurowe barwią drewno na wybrany kolor. W przypadku 
zastosowania na meble, boazerie itp. ( powierzchnie nie obciąŜone ) 
wystarcza nanieść jedną lub dwie warstwy w/w wosku olejnego i 
pozostawić do wyschnięcia. W przypadku powierzchni obciąŜonych jak ( 
parkiety, schody ) naleŜy nanieść 1 lub 2 powłoki Wosku Olejnego 
Lazurowego i następnie zabezpieczyć tę powierzchnię Woskiem Twardym 
Olejnym ( 3032, 3062, 3232, 3262 ) w celu ochrony powierzchni przed 
wycieraniem koloru. Istnieją dwie moŜliwości barwienia parkietów, 
schodów: 
 
 
A) OPCJA ( KOLORANT x 2 powłoki + BEZBARWNY x 1 powłoka ) 
 
B) OPCJA ( KOLORANT x 1 powłoka + BEZBARWNY x 2 powłoki ) 
 
Jedynym warunkiem wyboru opcji A lub B jest oczekiwanie 
estetyczne inwestora dotyczące wysycenia kolorystycznego 
parkietów lub schodów ( jeśli oczekujemy głębszego wysycenia 
koloru to wybieramy opcję A )  
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A)   OPCJA  ( KOLORANT 2powłoki + BEZBARWNY 1 powłoka ) 
 

                                                 PLUS        
 
I Na wyszlifowaną i odpyloną powierzchnię drewna nanieść pierwszą 
warstwę kolorantu (Wosk Olejny Lazurowy np. 3137) narzędziami jak 
wyŜej i po upływie 30 minut koniecznie zapolerować białym pedem 
parkieciarskim (ale nie później jak po czasie 40 minut).  
 
II Po upływie min.12 godzin ( moŜe być następny dzień ) nanieść drugą 
warstwę kolorantu (Wosk Olejny Lazurowy np. 3137) i równieŜ trzeba 
zapolerować powłokę białym pedem po czasie ok. 30 minut. 
Powierzchnia kolorantu musi być dobrze rozprowadzona, a nadmiar 
Wosku Olejnego Lazurowego naleŜy zebrać (ped, chusteczka lub 
szmatka ) 
 
III Po następnych 12 godzinach ( moŜe być następny dzień ) nanieść jako 
trzecią warstwę bezbarwny Twardy Wosk Olejny ( 3032, 3062, 3232, 
3262 ) w celu zabezpieczenia powierzchni koloru przed wycieraniem. Tylko 
w przypadku obciąŜonych powierzchni ( parkiety, deski, schody ) trzeba 
zastosować tę zabezpieczającą warstwę Twardego Wosku Olejnego. Jeśli 
barwione są inne elementy drewniane np. meble, drzwi, belki to nie ma 
konieczności stosowania bezbarwnej warstwy zabezpieczającej.   
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B) OPCJA ( KOLORANT 1powłoka + BEZBARWNY 2 powłoki ) 
 

                           PLUS        
 
I Na wyszlifowaną i odpyloną powierzchnię drewna nanieść pierwszą 
warstwę kolorantu (Wosk Olejny Lazurowy np. 3137) narzędziami jak 
wyŜej i po upływie 30 minut koniecznie zapolerować białym pedem 
parkieciarskim (ale nie później jak po czasie 40 minut).  
 
II Po upływie min.12 godzin ( moŜe być następny dzień ) nanieść Wosk 
Twardy Olejny (3032, 3062). MoŜna po czasie ok. 30 minut (ale nie 
trzeba) tej powłoki pedować białym pedem parkieciarskim. Powierzchnia 
Twardego Wosku Olejnego musi być dobrze rozprowadzona, a nadmiar 
naleŜy zebrać (ped, chusteczka lub szmatka ) 
 
III Po następnych 12 godzinach ( moŜe być następny dzień ) nanieść jako 
trzecią warstwę bezbarwny Twardy Wosk Olejny ( 3032, 3062, 3232, 
3262 ) w celu zabezpieczenia powierzchni koloru przed wycieraniem. Tylko 
w przypadku obciąŜonych powierzchni ( parkiety, deski, schody ) trzeba 
zastosować tę zabezpieczającą warstwę Twardego Wosku Olejnego. Jeśli 
barwione są inne elementy drewniane np. meble, drzwi, belki to nie ma 
konieczności stosowania bezbarwnej warstwy zabezpieczającej.   
 
 
Uwaga!!! 
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Powierzchnie obciąŜone (parkiety, schody) zawsze naleŜy zabezpieczać  
jedną lub dwoma warstwami Twardego Wosku Olejnego ( 3032, 3062, 
3232, 3262 ). Barwione powierzchnie (Wosk Olejny Lazurowy) jak 
parkiety, schody naleŜy w sposób wyjątkowo pieczołowity pielęgnować aby 
uzupełniać bezbarwną powłokę Twardego Wosku Olejnego i zapobiec 
wycieraniu powierzchni kolorantu.  
 
 
 
 
 
 

 
 
BARWIENIE MEBLI, BOAZERII itp. ( powierzchnie nie obciąŜone ) 
 
Jeśli barwione są meble, drzwi, belki czy inne powierzchnie nie obciąŜone 
(np. meble, boazerie) to nie ma konieczności stosowania bezbarwnej 
warstwy zabezpieczającej w postaci Twardego Wosku Olejnego . 
Wystarczy nanieść jedną warstwę Wosku Olejnego Lazurowego 
(kolorantu np.3137) i zapolerować powierzchnię białym pedem. Jeśli 
wysycenie koloru jest niewystarczjące to po 12 godzinach ( moŜe być 
następny dzień )  naleŜy nanieść drugą warstwę Wosku Olejnego 
Lazurowego (kolorantu) i pracę traktujemy jako zakończoną. Wszelki 
nadmiar Wosku Olejnego Lazurowego zawsze naleŜy zebrać lub 
rozprowadzić (ped, chusteczka lub szmatka ) 
 
 
Uwaga !!!  
 
Podczas nanoszenia produktów Osmo naleŜy zapewnić wentylację 
pomieszczeń (uchylenie okien) w celu moŜliwości oksydacji wosku 
olejnego z powietrzem. Po zakończeniu prac nie przykrywać powierzchni 
foliami lub dywanami, ani nie myć powierzchni na mokro przez pierwsze 
10 dni od naniesienia ( moŜna jedynie okurzać na sucho ). Powierzchnia 
uzyskuje pełną twardość po w/w 10 dniach. Po upływie tego czasu moŜna 
wykonać tzw. pierwszą pielęgnację (dodatkowe zabezpieczenie 
powierzchni). Tę czynność naleŜy wykonać Środkiem do Czyszczenia i 
Renowacji Wosku nr. 3029 tzw.Wachpflege oraz moŜna rozpocząć 
czyszczenie ( mycie) na wilgno produktem Wisch-Fix nr.8016 
 
NARZĘDZIA: 
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 wałek Osmo                               szczotka Osmo                               pędzel Osmo            
 
 
 
 
 
 
 
 

CZYSZCZENIE CZYSZCZENIE NARZĘDZI:  
Do umycia narzędzi naleŜy uŜyć środka: PINSELREINIGER nr 113. 
Dodatkowo wskazane jest umyć szczotkę lub pędzel w gorącej kąpieli 
mydlanej. W przypadku braku w/w środka naleŜy szczotkę szczelnie 
owinąć workiem foliowym owijając sznurkiem wokół trzonka w celu 
odcięcia dostępu powietrza ( w ten sposób szczotka będzie gotowa do 
uŜytku następnego dnia ). 
  
 
 


