
NATURLIGA  
YTBEHANDLINGAR

FÄRG & SKYDD FÖR 
UTOMHUSBRUK
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OM OSMO

HÅLLBART OCH STABILT TRÄ. Det tar ett träd 100 år att 
växa till en solid kvalitet. Under sina 100 år som företag har 
Osmo samlat erfarenhet genom att arbeta med trä. Korrekt 
hantering, bearbetning och långvarigt skydd har alltid varit 
högsta prioritet.

YTBEHANDLING SOM SKYDDAR. Endast ytbehandling 
som passar materialets behov kan bevara naturlig skönhet 
och hållbarhet hos trä på lång sikt. För över 40 år sedan 
utvecklade Osmo, som pionjär på området, sina mikroporö-
sa naturolje- och vaxbaserade ytbehandlingsprodukter som 
uppfyller just de behoven.
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TRÄ 
MÖTER
YTBEHAND-
LING

SAMBANDET. Osmos passion för trä och ytbehandlingar 
kompletteras av framsteg på de egna forsknings- och ut-
vecklingsavdelningarna. Än idag är Osmo det enda företag 
som både tillverkar och använder sina egenutvecklade/
producerade ytbehandlingsprodukter, vid produktion av 
träprodukter.

Trä och ytbehandlingsprodukter för trä, från samma 
företag - en kombination att lita på.

ERFARENHET
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OM OSMO

OSMO NATURLIGTVIS.  
FÖR ERFARENHET BETYDER 
KUNSKAP.
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HÅLLBARHET

OLJOR OCH VAXER GER BESTÅENDE SKÖNHET

Trä är ett naturmaterial med cellstruktur liknande hudens. 
Det kan släppa ifrån sig och ta emot fukt, träet andas. 
Osmos ytbehandlingar är anpassade till träets karaktär, så 
att detta kan ske. Produkterna är baserade på naturliga oljor 
och vaxer. Oljorna tränger djupt ner i träet och skyddar inif-
rån. Vaxerna bildar en elastisk, mikroporös yta som skyddar 
mot yttre påverkan. Träet skyddas, blir tåligt men behåller 
sin naturliga skönhet. 

NATURLIGT: HÄLSOSAMT

Bra för både människor och trä: Solros-, soja-, linfrö- och 
tistelolja, vaxer och pigment är basen för våra ytbehand-
lingsprodukter - alla livsmedelsklassade. Avaromatiserad 
alifatnafta gör produkterna enkla att applicera, inga så kal-
lade „gröna lösningsmedel“ ex. apelsinolja som kan orsaka 
allergier behöver användas. Konserveringsmedel tillsätts inte 
som regel.

DRYGT: EKONOMISKT

Osmos ytbehandlingar innehåller ovanligt hög halt av fina 
pigment och oljor vilket gör dem mycket dryga. De ger en 
vacker yta efter bara 1- 2 appliceringar och ingen grundning 
krävs. Resultatet blir att 1 burk från Osmo räcker till nästan 
dubbelt så mycket, jämfört med produkter som kräver 
grundning. Osmos produkter spar både tid och pengar.

SNABBT: UNDERHÅLL UTAN SLIPNING

Glöm tidsödande och tung slipning. Osmos naturliga ytbe-
handlingar kan enkelt underhållas, utan att slipning krävs.

Osmos naturliga ytbehandlingar - du kommer att märka 
skillnaden.
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TRÄDGÅRDSSKÄRMAR

INNEHÅLL

TERRASS- OCH 
TRÄSKYDDSLASYR 
EFFEKT

TERRASS- OCH 
TRÄSKYDDSLASYR 
EFFEKT

TERRASSER/ ALTANER

TERRASS-  
OCH TRÄ-
SKYDDSLASYR

(sid 9)

(sid 9)

(sid 15)

(sid 17)

(sid 17)

(sid 9)
(sid 12) (sid 13)

(sid 11)

(sid 11) 
(sid 15)

UV-SKYDDSOLJA 
PIGMENTERAD 

UV-SKYDDSOLJA 
PIGMENTERAD 

PANEL / TRÄDGÅRDSHUS

TERRASS- OCH 
TRÄSKYDDS-
LASYR

TERRASS- OCH 
TRÄSKYDDS-
LASYR

UV-SKYDDSOLJA 
EXTRA

UV-SKYDDSOLJA 
EXTRA

TERRASSOLJA 
MED HALKSKYDD

TRÄIMPREG NERING 
WR AQUA
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PRODUKTÖVERSIKT

ROLLER- OCH 
PENSELSET 

RENGÖRING 
TRÄTERRASS

RENGÖRING, UNDERHÅLL OCH VERKTYG

(sid 18)

(sid 21)

(sid 21)

(sid 21)

PENSEL-
RENGÖRING
(sid 21)

RENGÖRING 
TRÄKOMPOSIT
(sid 19)

PENSEL 
(sid 21)

(sid 19)
(sid 18)

(sid 21) 

(sid 21)

TELESKOPSKAFT

RENGÖRINGSSPRAY

PENSELSET FÖR 
ALTANER

ROTBORSTE MED 
HANDTAG 

TRÄFÖRNYARE 
POWERGEL 

PENSELBORSTE 
MED HANDTAG 
150 MM
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FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK

VACKER GRÅ KULÖR MED TERRASS- OCH 

TRÄSKYDDSLASYR 903, 905, 906 ELLER 907*.

*Fler kulörer på sidan 15.
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FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK

TERRASS- OCH TRÄSKYDDSLASYR

Applicera med:

700 Furu 702 Lärk 703 Mahogny 706 Ek

707 Valnöt 708 Teak

710 Pinje

712 Ebenholts 727 Jakaranda

728 Ceder 729 Barrgrön

900 Vit 903 Basaltgrå

905 Patina 906 Pärlgrå 907 Kvartsgrå

731 Oregonpine 732 Ljus ek

701 Ofärgad*
För vertikalt trä

Hållbar infärgning och träskydd i samma produkt - innovativt 
och oljebaserat! 

VACKRA GRÅ 
KULÖRER

*Ofärgad slutbehandling för vertikala träytor utomhus.

> Transparent, sidenmatt
> För alla typer av trä såsom terrasser, dörrar, fönster, träpa-

nel, trädgårdsskärmar och staket, möbler mm.
> Grund- och slutbehandling i samma produkt
> Vattenavvisande, extremt väder- och UV-resistent. Ytbe-

handlingen skyddas mot mögel-, alg- och svampangrepp 
> Applicering: 2 appliceringar, vid renovering 1 applicering. 

701 Ofärgad för spädning av kulörer eller ofärgad slutbe-
handling, appliceras ej på terrass.

> Förpackningar: 0.005, 0.75 och 2.5 liter. Även 25 liter som 
beställningsvara.

> 1 liter räcker till ca 26 m² (hyvlat trä) eller ca. 12 m² (sågat 
trä) vid 1 applicering

på furu

på furu

på furu

på furu

på furu

på furu

på furu på furu på furu

på furu

på furu på furu

på furu på furu på furu

på furu på furu på furu



TIPP: VERGRAUUNG
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FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK

OLJANS
FÖRDELAR
> Vattnet "pärlar" sig
> Spricker inte, flagnar inte
> Enkel att använda

ATTRAKTIVA SILVERMETALLIC 
KULÖRER
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FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK

TERRASS- OCH TRÄSKYDDSLASYR EFFEKT

Applicera med:

1142 Grafit-silver 1143 Onyx-silver1140 Agat-silver
på furu på furu på furu

Hållbart skydd för modern arkitektur

 > Transparent, sidenmatt

 > För alla typer av vertikalt trä utomhus såsom väggpanel, 
dörrar, fönster, trädgårdsskärmar och staket, möbler mm.

 > Grund- och slutbehandling i samma produkt. 

 > Vattenavvisande, extremt väder- och UV-resistent. Ytbe-
handlingen skyddas mot mögel-, alg- och svampangrepp 

 > Applicering: 2 appliceringar, vid renovering endast 1 appli-
cering – ingen slipning krävs!

 > Förpackningar: 0.005, 0.75 och 2.5 liter. Även 25 liter som 
beställningsvara.

 > 1 liter räcker till ca 26 m² för nytt hyvlat trä, ca. 12 m² för 
nytt sågat trä vid 1 applicering. 
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FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK

Applicera med:

TERRASSOLJA MED HALKSKYDD

 > Ofärgad, sidenmatt ytbehandling. Används som slutbe-
handling på infärgade ytor.

 > Rekommenderas speciellt för terrasser, trappor mm. 

 > Terrassolja med halkskydd ökar ytans tålighet, skyddar 
ytbehandlingen mot alger, mögel och svampangrepp och 
minskar risken för att halka. 

 > Ytan blir tålig mot vatten, väder och UV-strålar. 

 > Applicering: 1 applicering vid slutbehandling av infärgad 
yta. Vid renovering endast 1 applicering – ingen slipning 
krävs!

 > Förpackningar: 0.75 och 2.5 liter 

 > 1 liter räcker till ca 24 m² vid 1 applicering

Oljebaserad, ger en halkfri yta
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FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK

Förhindrar 
uppkomst av röta, 
blånad och mögel.

Applicera med:

*  Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före 
användning.

Träimpregnering som förebygger svampangrepp!

TRÄIMPREGNERING WR AQUA

 > Ofärgad, för utomhusbruk

 > Produkten används utomhus för impregnering av trä som 
inte kommer i direkt kontakt med marken ex. fönster- och 
dörrfoder, dörrar, fönsterbågar, fönsterluckor, paneler,  
pergolor och utemöbler mm.

 > Osmo Träimpregnering WR Aqua är extremt vattenavstö-
tande. Skyddar träet mot röta, blånad och mögel, minskar 
träets svällning och krympning. Idealisk som grundbe-
handling innan slutbehandling med Osmos oljebaserade 
utomhusprodukter.

 > Applicering: 1 applicering, ska kompletteras med en  
slutbehandling.

 > Förpackningar: 0.75 och 2.5 liter. Även 25 liter som  
beställningsvara.

 > Åtgång: 160-200 ml/m²
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FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK

TESTAD ENLIGT
EN 927-6

UV-SKYDD12x

OPTIMALT SOLKSKYDD FÖR  
VERTIKALT TRÄ

foto: Schwörer-Haus KG



Sidenmatt filmbildande skydd420 Fargeløs Extra
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FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK

Applicera med:

Obehandlat eller oljebehandlat trä utan 
UV-skydd

Trä behandlat med UV-Skyddsolja Extra 
420 Ofärgad

UV-SKYDDSOLJA EXTRA

420 Ofärgad

Optimal skydd mot solen – det första ofärgade oljebaserade 
UV-skyddet för utomhusbruk!

 > Ofärgad, sidenmatt

 > För vertikalt trä. Grundbehandling eller ofärgad slutbe-
handling av ytor grundbehandlade med Osmos utomhus-
produkter Terrass- och Träskyddslasyr alt. Terrass- och 
Träskyddslasyr Effekt

 > UV-Skyddsolja Extra ger ytan UV-skyddsfaktor 12 jämfört 
med obehandlat trä.

 > Ytbehandlingen skyddas mot mögel-, alg- och svampan-
grepp 

 > Applicering: 1 applicering (slutbehandling av infärgat trä),  
2 appliceringar på obehandlat trä. Vid renovering endast  
1 applicering – ingen slipning krävs!

 > Förpackningar: 0.75 och 2.5 liter. Även 25 liter som beställ-
ningsvara.

 > 1 liter räcker till ca. 18 m² vid 1 applicering
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FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK

TESTAD ENLIGT
EN 927-6

UV-SKYDD12x

OPTIMALT TRÄSKYDD I FLERA  
KULÖRER: UV-SKYDDSOLJA  
PIGMENTERAD
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FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK

UV-SKYDDSOLJA PIGMENTERAD

425 Ek

428 Ceder

Applicera med:

Det bästa skyddet mot solen - transparent, svagt pigmenterat 
UV-skydd för utomhusbruk!

> Transparent, lätt pigmenterad, sidenmatt
> Grundbehandling för vertikalt trä utomhus såsom väggpa-

nel, dörrar, fönster, trädgårdsskärmar, staket, möbler mm.
> UV-Skyddsolja Pigmenterad ger ytan UV-skyddsfaktor 12 

jämfört med obehandlat trä.
> Ytbehandlingen skyddas mot mögel-, alg- och svampan-

grepp
> Applicering: 2 appliceringar på obehandlat trä. Vid renove-

ring endas applicering på rengjord torr yta – ingen slipning 
krävs!

> Förpackningar: 0.75 och 2.5 liter. Även 25 liter som beställ-
ningsvara.

> 1 liter räcker till ca. 18 m² vid 1 applicering

424 Gran 426 Lärk 427 Douglasfuru

429 Natur
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FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK

RENGÖRING TRÄTERRASS

 > Högeffektiv rengöringskoncentrat för träytor 
utomhus

 > Lättanvänt, effektivt, drygt

 > Förpackningar: 1 och 5 liter

 > 1 liter räcker till ca. 30-100 m2, beroende på 
smutsighetsgrad.

 > Specialrengöringsmedel i geléform för 
utomhusbruk

 > Fräschar upp och tar bort grånad från trä

 > Förpackningar: 0.5 och 2.5 liter

 > 1 liter räcker till ca. 10 m2, beroende på 
grånadsgrad

TRÄFÖRNYARE POWER-GEL
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FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK

RENGÖRING TRÄKOMPOSIT

RENGÖRINGSSPRAY

APPLICERINGS RÅD

> Högeffektiv rengöringkoncentrat

> För terrasser och andra ytor gjorda av  
kompositmaterial eller plast.

> Förpackningar: 1 och 5 liter
> 1 liter räcker till ca. 10 -50 m2 (vid 1 applicering) beroende 

på smutsighetsgrad.
Ska alltid spädas. Utför alltid ett prov på en mindre yta, innan hela ytan behandlas.

 > Sprayrengöring färdig att använda

 > För oljade möbler, utekök och andra olja-
de träytor utomhus

 > Förpackning: 0,5 liter

 > Åtgång beror på ytans smutsighetsgrad

För optimal rengöring av din komposit- 
terrass, använd Rengöring Träkomposit 
med Osmo Terrass- och golvrengörare. 
Maskinen kan beställas eller hyras hos 
flera av våra återförsäljare.



20

VERKTYG OCH TILLBEHÖR 
FÖR BÄSTA RESULTAT

FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUKRENGÖRING, UNDERHÅLL OCH VERKTYG
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PENSELRENGÖRING

Rengör snabbt och enkelt verktyg som penslar, 
penselborstar, mikrofiberroller efter applicering med 
Osmos lösningsmedelsbaserade produkter.

FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK

PENSEL

Finns i bredder 25, 50, 60 och 100 mm, gjord av 
blandborst. För enkel applicering av Osmos produkter. 

ROLLER- OCH PENSELSET

För enkel applicering av Osmos produkter. Innehåller 
1st rollertråg, 3st insatser för rollertråg, 1st mikrofiber-
roller 100 mm, 1st stickbygel för roller 100 mm (passar 
Osmo Teleskopskaft) och 1st Osmo Pensel 60mm.

PENSELSET FÖR ALTANER

Ett komplett set för applicering av Osmos oljebaserade 
produkter utomhus. Innehåller 1 st Osmo Penselborste 
med handtag 150 mm, 1 st Osmo Pensel 25 mm, 1 st 
rollertråg och 3 st insatser för rollertråg.

PENSELBORSTE MED HANDTAG

Med ergonomiskt handtag och fäste för Osmo Teles-
kopskaft. För enkel och smidig applicering av Osmos 
oljebaserade produkter utomhus. Bredd 150 mm.

TELESKOPSKAFT

Skaft av högkvalitets aluminium, justerbart 120-200 
cm. Med softtouch-grepp och snabbfäste, kan kombi-
neras med de flesta Osmo verktyg.

ROTBORSTE MED HANDTAG

Med ergonomiskt handtag och fäste för Osmo Teles-
kopskaft. För enkel rengöring av släta eller profilerade 
trädäck. Bredd 150 mm.



OSMO SMÅPÅSAR

Gör det enkelt att prova på olika produkter. De flesta 
Osmo ofärgade och pigmenterade, oljebaserade 
inomhus- och utomhusprodukter finns i småpåsar. 
Innehållet räcker till en provyta på 20x30 cm.
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JÄMFÖRELSE

OSMO SMÅPÅSAR

Innehål: 5 ml 
Förpackning: 20st påsar/ask
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JÄMFÖRELSE 

ETT SYSTEM SOM KOMBINERAR ALLA FÖRDELAR

OLJE-/VAXBASERADE  

YTBEHANDLINGSSYSTEM

> Skyddar träet in- och utifrån
> Är inte filmbildande
> Bildar en skyddande, mikro-

porös yta

FÖRDELAR

> Tränger ner i träet men bildar 
även ett skyddande skikt 
på ytan

> Enkelt att renovera, även 
partiellt

> Spricker inte, flagnar inte, 
bildar inte blåsor

> Mycket tålig mot spill
> Enkelt att underhålla

TRADIONELLA OLJEBASERADE 
YTBEHANDLINGSSYSTEM

> Skyddar träet inifrån
> Är inte filmbildande
> Bildar ingen skyddande yta
 
FÖRDELAR 
> Tränger djupt in i träet 
> Enkelt att renovera, även 

partiellt
> Spricker inte, flagnar inte, bildar 

inte blåsor

NACKDELAR
> Dåligt motstånd mot spill
> Tidskrävande underhåll

LACKER OCH VATTENBASERADE 
YTBEHANDLINGSSYSTEM 

> Skyddar träet utifrån
> Är filmbildande
> Bildar ett tjock skikt

FÖRDELAR
> God resistens mot vatten
> Skyddar mot slitage
> Enkelt att sköta

NACKDELAR
> Måste slipas innan renovering
> Kan inte delrenoveras
> Spricker och flagnar



Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

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.de/en 
info@osmo.de
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Welin & Co,  
Stenhagsvägen 45-47,  
SE-184 33 Åkersberga
Tel. +46 (0)8 544 10 440,  
Fax +46 (0)8 544 10 459,  
Teknisk support +46 (0)8 544 10 456 
www.welinoco.com,  
info@welinoco.com

Mer information finns hos din återförsäljare:

© 2017 SE 1.0 – Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar och leverantörsändringar. 
Mått, priser och illustrationer kan ändras. Även om vi kontrollerar vår katalog noggrant kan vi inte 
helt utesluta möjligheten av tryckfel. Färgtoner i denna katalog är endast vägledande och inte 
bindande. För produktutveckling och förbättring förbehåller vi oss rätten att tekniskt modifiera 
produkter.


