
Díky všeobecnému trendu přírodních materiálů jsou dřevěné terasy dnes žádanější  +

než kdykoli jindy. Mnoho majitelů domů si však stěžuje, že dusné a horké letní měsíce 

a deštivá zima zanechávají stále rychleji své stopy ve formě výskytu řasy a plísní. Kromě 

optického nedostatku jim především dělá starosti nebezpečí uklouznutí. Přesvědčivý 

argument proti těmto výhradám poskytne nyní svým nově vyvinutým nátěrem fi rma 

Osmo Holz und Color, dodavatel přírodních nátěrů OSMO COLOR na dřevo. Terasový 

olej s protiskluzovým efektem má protiskluzový účinek, jak již napovídá název. Současně 

působí polomatný olej preventivně proti napadení řasou a poskytuje lepší ochranu proti 

UV záření. Hodí se jako konečný nátěr po úpravě zabarveným olejem nebo jako bezbarvý 

samostatný nátěr. 

Jako dodavatel vysoce kvalitních terasových prken jsme častěji konfrontováni se  +

strachem spotřebitele před zraněním způsobeným pádem. S Terasovým olejem 

s protiskluzovým efektem jsou tyto problémy minulostí. Olej obsahuje velmi hustou, 

organickou protiskluzovou přísadu. Jedná se o protiskluzové částice, které jsou 

rovnoměrně rozděleny v nátěru. Částice se spojí při nánosu a po uschnutí 

zůstávají na povrchu. Přesto nevzniká při chůzi naboso žádný nepříjemný dojem 

„jako smirkový papír“.

 

 +

Jako všechny Osmo nátěry je také Terasový olej s protiskluzovým efektem založen  +

na bázi rostlinných látek, jako například slunečnicový olej, sójový olej a olej z bodláku. 

Při nánosu se nevytvoří žádný fi lm. Spíše pronikne olej k trvalé ochraně strukturou 

hluboko do vláken dřeva, čímž materiál zůstane prodyšný a elastický. Biocidní 

účinné látky působící jako ochrana nátěru kromě toho zamezí tvorbě zeleného 

povlaku a skvrnám od plísně. V důsledku toho není pouze zajištěna nejvyšší míra 

bezpečnosti proti sklouznutí, ale také dlouhodobé zachování hodnotného materiálu. 

 +

Terasový olej s protiskluzovým efektem hotový přímo k natírání je vhodný pro nejrůznější  +

tuzemské a tropické druhy dřeva. Dá se natírat snadno a bez znatelných přesahů 

a během zpracování nezasychá. Výrobce doporučuje jeho použití obzvláště ve spojení 

s vhodným speciálním olejem na dřevo. Tímto způsobem se zesílí ochranný účinek 

a prodlouží se intervaly renovace. U již existujícího povlaku by měl být předem 

použit Gard Clean Odstraňovač zeleného povlaku. 

 +

Terasový olej s protiskluzovým efektem se dodává  +

ve velikosti balení 0,75 l a 2,5 l

1 litr stačí na ca. 24 m2 při jednom nátěru +
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Protiskluzový nátěr na bázi oleje 
– větší bezpečnost pro Vaši rodinu

Částice proti nebezpečí uklouznutí

Trvalý ochranný účinek
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