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DAT IS OSMO

HOUT, DAT MOOI BLIJFT. In 100 jaar groeit een boom 
tot een solide kwaliteit. In 100 jaar bedrijfsgeschiedenis 
verzamelde Osmo ervaringen in de omgang met hout. Onze 
zorgvuldigheid en vakkennis geldt in de materiaalpassende 
bewerking en de duurzame bescherming van de waarde-
volle grondstof hout.

KLEUR, DIE BESCHERMT. Alleen een bij hout passende 
afwerking zorgt ervoor dat de natuurlijke schoonheid en de 
kracht van hout lang bewaard blijven. Al meer dan 40 jaar 
ontwikkelt Osmo ademende afwerkingen op basis van olie 
en was. Osmo is een werkelijke pionier op dit gebied.
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ONZE ERVARING

HOUT  
ONTMOET 
KLEUR

DE VERBINDING. Passie voor hout en kleur monden bij 
Osmo uit in moderne onderzoeks- en ontwikkelingsacti-
viteiten. Tot op de dag van vandaag zijn wij het enige bedrijf 
dat al haar olieën en wassen zelf ontwikkelt en produceert.

Hout en afwerking van eigen makelij – voor een  
verbinding, waarop u vertrouwen kunt. 
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DAT IS OSMO

NATUURLIJK OSMO. ERVARING 
MAAKT WIJS. 
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DUURZAAMHEID

DUURZAAM MOOI DOOR NATUURLIJKE OLIEËN EN 
WASSEN

Hout is een organische stof. Haar cellen kunnen vochtig-
heid opnemen en afgeven. Met andere woorden, het hout 
ademt. Om deze eigenschap van het hout te behouden, 
hebben we houtbeitsen ontwikkelt, die perfect op de bijzon-
dere eigenschappen van hout afgestemd zijn. Osmo hout-
beitsen zijn gebaseerd op natuurlijke olieën en wassen. De 
olie dringt diep in het hout in en beschermt het van binnen 
uit. De was bouwt een elastische, ademend oppervlak op 
en beschermt het hout van buiten. Het hout blijft voor een 
lange periode mooi en elastisch.

NATUURLIJK: GEZOND LEVEN

Goed voor mensen en goed voor het hout: Zonnebloem-, 
Soja-, Lijnzaad- en Distelolie zijn de basis voor onze hout-
beitsen. Onze natuurlijke wassen zijn in de levensmidde-
lenindustrie toegelaten, de pigmenten bevatten geen 
schadelijke zware metalen. gedeneutraliseerde testbezine 
zorgt ervoor, dat de beits zich goed laat verdelen.

VOORDELIG: ECHT SPAREN

Osmo houtbeitsen hebben een ongekend hoog aandeel 
pigment en olie in zich. Daardoor zijn ze voordelig en  
gebruik en leveren ze het gewenste resultaat al met één of 
twee lagen, zonder grondlaag. Het resultaat: met een dosis 
Osmo houtbeits kunt u aanzienlijk meer vierkante meters 
dekken dan met conventionele houtbeitsen. Dat loont zich.

SNEL: ZONDER SCHUREN

Vergeet u het tijdrovende schuren. Osmo houtbeitsen kun-
nen op elk gewenst moment eenvoudig bijgewerkt worden. 
Daarvoor hoeft u niet eens het gehele oppervlak opnieuw in 
de beits te zetten.

Osmo houtbeitsen – u ziet en merkt het verschil. 
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HARDWAX-OLIE ANTISLIP
Een product voor de behandeling van 
houten vloeren waarbij het belangrijk is dat 
de oppervlak niet glad is. 

KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BINNEN 
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Speciaal afgestemd voor houten vloeren - voor een eenvou-
dig te reinigen en duurzaam oppervlak!

> Kleurloos, mat (3062) of zijde mat (3032) – voor binnenshuis
> Speciaal aanbevolen voor massief houtendelen, planken, 

scheepsdek vloeren, OSB- en kurkvloeren
> Hardwax-Olie Original behoudt de natuurlijke uitstraling van het 

houtoppervlak, is slijtvast en water- en vuilafstotend.
> Aantal lagen: Bij onbehandeld hout 2 lagen, in geval van reno-

vatie is in de regel 1 laag voldoende op het schoongemaakte 
oppervlak – zonder schuren!

> Hardwax Olie naturel is verkrijgbaar in 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l;  
10 l; 25 l

> 1 liter is voldoende voor ca. 24 m2  bij 1 laag.

> Op aanvraag met SOLAS certificaat voor de scheepsbouw 
leverbaar

Te verwerken met: 

HARDWAX-OLIE ANTISLIP/ANTISLIP EXTRA

3088 Kleurloos 
semi-mat

3089 Kleurloos 
semi-mat

HARDWAX-OLIE ORIGINAL

3011 kleurloos 
glanzend

3032 kleurloos 
zijdemat

3062 kleurloos 
mat

3065 kleurloos 
semi-mat
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Voor bijzonder snelle droging:  
het Osmo-hardingsmiddel!
(6631 voor Osmo oliebeits)

KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BINNEN 
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> Kleurloos, 3262 mat of 3232 zijdemat – voor binnenshuis
> Speciaal aanbevolen voor massieve houtendelen, planken, 

scheepsdek vloeren, osb- en kurkvloeren

> Hardwax-Olie Rapid behoudt de natuurlijke uitstraling van het 
hout, is slijtvast, water- en vuilafstotend, doorlopend belastbaar 
en uiterst veerkrachtig

> Aantal lagen: Bij onbehandeld hout 2 lagen, in geval van 
bijwerken is in de regel 1 laag voldoende op het schoonge-
maakte oppervlak – zonder schuren!

> Hardwax-Olie naturel is verkrijgbaar in 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l; 
10 l; 25 l

> 1 liter is voldoende voor ca 24 m2  bij 1 laag.

Te verwerken met: 

De bewezen Hardwax-Olie in een sneldrogende variant –  
2 lagen in één dag!

HARDWAX-OLIE RAPID

3232 kleurloos 
zijde mat

3262 kleurloos mat3240 wit trans-
parant

* Bij Hardwax-Olie Rapid Wit transparant 3240 raden wij een toplaag met kleurloze 
Hardwax-Olie aan.
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BINNEN 

Te verwerken met: 

> Kleurloos, zijdemat (voor binnenshuis)
> Zeer aanbevolen voor parket- en houten vloeren (zoals 

bijvoorbeeld vloeren van massieve houten delen, planken of 
scheepsdek vloeren)

> Hardwax-Olie 2K Pure is alleen voor machinale verdeling ge-
schikt en droogt bijzonder snel. Daarbij is het ademend, water- 
en vuilafstotend, zwaar belastbaar en zeer duurzaam. 

> Aantal lagen: bij onbehandeld hout 2 lagen, in het geval van 
bijwerken is 1 laag op het schoongemaakte oppervlak in de 
regel genoeg - zonder schuren!

> Verpakkingsgrootte: 1,0 l
> 1 liter is voldoende voor ca. 40-50 m2. 

HARDWAX-OLIE 2K PURE

De bewezen Hardwax-Olie als oplosmiddelvrije en watervrije 
2-componentenolie. 

6125 Kleurloos 
Op vuren
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Te verwerken met: 

HARDWAX-OLIE EFFECT NATUREL

> Transparant, zijdemat voor binnen 
> Speciaal aanbevolen voor massief houten vloeren, planken 

vloeren, scheepsdek vloeren, OSB en kurkvloeren; ook  
geschikt voor meubels en werkbladen

> Hardwax-Olie Effect Naturel behoudt de natuurlijke uitstraling 
van het houten oppervlak.

> Aantal lagen: Vloeren een maximum van 1 x Hardwax-Olie  
Effect. De tweede laag moet met een kleurloze Osmo 
Hardwax-Olie worden uitgevoerd.

> Verkrijgbaar in: 0,75 l; 2,5 l; 25 l 
> 1 liter is voldoende voor een laag van ca. 30 m².

Speciaal ontworpen voor lichte, inlandse houten vloeren – 
voor een mat oppervlak zonder ‚permanente wet-look‘!

Alleen voor lichte, inlandse houtsoorten geschikt!

3041 Natural  
Op eiken
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BINNEN 

> Transparant, zijdemat, voor binnenshuis
> Speciaal aanbevolen voor hout- en kurkvloeren en meubel- en 

gelamineerde oppervlakken

> Hardwax-Olie kleur geeft een transparant gekleurd oppervlak, is 
slijtvast, vuil- en water afstotend en uiterst slijtvast 

> Aantal lagen: voor een transparant gekleurd oppervlak dun in 
de richting van de houtnerf aanbrengen en grondig uitstrijken. 
Bij onbehandeld hout max. 2 lagen. Op vloeren 1 kleurlaag. 
Na drogen een toplaag aanbrengen met een kleurloze Osmo 
Hardwax-Olie.

> Hardwax-Olie farbig is verkrijgbaar in 0,75 l; 2,5 l; 10 l en 25 l

> 1 liter is voldoende voor ca 30 m2  bij 1 laag.

Hardwax-Olie in verschillende kleurvarianten - voor individue-
le creativiteit!

Te verwerken met: 

HARDWAX-OLIE FARBIG

3073 Terra 
Op eiken

3074 Grafiet
Op eiken

3075 Zwart
Op eiken

3040 wit transparant 
Op eiken

3071 Honing
Op eiken

3072 Amber 
Op eiken

3067 Licht grijs
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> Transparant, zijdemat voor binnenshuis 
> Speciaal aanbevolen voor massief houten vloeren, planken 

vloeren, scheepsdek vloeren, OSB en kurkvloeren; ook  
geschikt voor meubels en werkbladen

> Hardwax-Olie Effect Zilver/Goud geeft een glinsterend effect 
aan het houten oppervlak, water-en vlekbestendig, duurzaam 
en zeer slijtvast

> Aantal lagen: Vloeren een maximum van 1 x Hardwax-Olie 
Effect Zilver/Goud . De tweede laag moet met een kleurloze 
Osmo Hardwax-Olie worden uitgevoerd.

> Verkrijgbaar in: 0,75 l; 2,5 l 
> 1 liter is voldoende voor een laag van ca. 30 m².

Speciaal ontworpen voor donkere houtsoorten – voor een 
effectief oppervlaktedesign!

Te verwerken met: 

Optimaal voor donkere houtsoorten zoals gerookt eiken of Wengé, maar ook 
donker gekleurde houten oppervlakken.

HARDWAX-OLIE EFFECT ZILVER / GOUD

3091 Zilver
Op gerookt eiken

3092 Goud 
Op gerookt eiken
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BINNEN 

TRANSPARANT OF INTENSIEF – 
VOLLEDIG NAAR UW WENSEN!
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Transparant/intensief

> Transparant of intensief kleurend (voor binnenshuis)
> Bijzonder aanbevolen voor vloeren van massieve houten delen, 

planken, scheepsdek vloeren, maar ook voor meubelopper-
vlakken en gelijmd hout zeer geschikt.

> Oliebeitsen zorgen voor een individuele kleurmogelijkheid van 
de houten oppervlakken en is ademend.

> Aantal lagen: voor een transparant effect wordt de beits 
eenmaal aangebracht, een intensieve kleuring verkrijgt men 
met een tweede laag. Voor een duurzaam resultaat wordt een 
toplaag met een kleurloze Hardwax-Olie aanbevolen.

> Verpakkingsgrootte: 1 l; 2,5 l 
> 1 liter is voldoende voor ca. 24-48 m2. 

Speciaal ontwikkeld voor de professionele kleuring van 
houten vloeren – individueel en eenvoudig in gebruik!

Te verwerken met: 

Transparant/intensiefTransparant/intensief

Transparant/intensief

Transparant/intensief

Transparant/intensief

Transparant/intensief

Transparant/intensief

Transparant/intensief

Transparant/intensief

3501 Wit 3512 Zilvergrijs 3514 Grafiet 3516 Jatoba

3518 Licht grijs 3519 Naturel 3541 Havanna 3543 Cognac

3564 Tabak 3590 Zwart

OLIEBEITS
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G
etest volgens DIN EN 71.3; speeksel en transpira

tie
voch

t

Onschadelijk
voor mens, dier en plant

(na droging)

KIES ALTIJD EEN KLEURSTELLING DIE 
PAST BIJ DE NATUURLIJKE KLEUR VAN 
HET HOUT OF ENKELE TINTEN DONKER-
DER IS!

KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BINNEN 
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Te verwerken met: 

DECORWAS, TRANSPARANTE KLEUREN

*Voor vloeren wordt een toplaag met hardwax-olie aanbevolen

Op vurenOp vuren Op vuren

Op vuren

Op vuren

Op vuren Op vuren Op vuren

Op vuren Op vuren Op vuren

Op vuren Op vuren Op vuren

Op vuren
3101 Kleurloos 3102 Beuke licht 3103 Eiken licht 3111 Wit

3118 Granietgrijs 3119 Zijde grijs 3123 Esdoorn 3136 Berken

3137 Kersen 3138 Mahonie 3143 Cognac 3161 Ebben

3164 Eiken 3166 Noten 3168 Eiken antiek

 > Transparant of intensief, zijdemat of mat (voor binnenshuis)

 > Zeer geschikt voor meubels of kinderspeelgoed, vloeren*, 
wanden, plafonds, deuren, lijsten, balken en gelijmde  
houtsoorten

 > Decorwas zorgt voor een water- en vuilafstotende oppervlak. 
Het oppervlak is bestand tegen vocht en beschermd tegen 
vlekken

 > Aantal lagen: Voor een transparant effect 1 laag, voor een 
intensief gekleurde afwerking 2 lagen aanbrengen

 > Verpakkingsgrootte: 0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l (voor de 
professioneel gebruiker is ook een grootverpakking van 25 l 
leverbaar)

 > 1 liter is voldoende voor ca. 24 m2

Transparant en intensieve kleuren zijn mogelijk – Het allround-
talent voor houten oppervlakken binnenshuis!
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G
etest volgens DIN EN 71.3; speeksel en transpira

tie
voch

t

Onschadelijk
voor mens, dier en plant

(na droging)

INTENSIEVE KLEURSTELLINGEN 
VOOR BIJZONDERE ACCENTEN!

KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BINNEN 
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Te verwerken met: 

Intensieve kleuren zijn niet in alle verpakkingsgrootten beschikbaar.

DECORWAS, INTENSIEVE KLEUREN

3104 Rood 3105 Geel 3125 Blauw 3131 Groen

3132 Grouw beige 3169 Zwart 3172 Zijde 3181 Kiezel

3186 Wit mat 3188 Sneeuw

op vuren

op vuren

op vuren op vuren

op vuren op vuren op vuren

op vuren op vuren op vuren

1 laag = transparant 
oppervlak

2 lagen = dekkend 
oppervlak

> Als gekleurde grondlaag voor houten vloeren slechts één 
laag aanbrengen. Na volledige droging de toplaag met een 
kleurloze Osmo Hardwax-Olie afwerken.

> Alle Decorwassen zijn met elkaar of met een kleurloze 
Osmo Hardwax-Olie Original te mengen.

> Direct gebruiken als een grondlaag voor creatieve kleurstel-
lingen. Mengideeën vindt u op pagina 32. 
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BINNEN 

Nieuwe olie met was achtige eigenschappen – ideaal voor 
het bijwerken van paneel- of profielplafonds. 

DROOGT 
SNEL

INTERIEUR WAX

7393 wit 
transparant

7394 wit 
dekkend

Te verwerken met: 

 > Transparant of dekkend, zijdemat (voor binnenshuis)

 > Zeer geschikt voor meubels en kinderspeelgoed, muren,  
plafonds, deuren lijsten, balken en gelijmd hout. 

 > Interieur Wax is vuilafstotend, watervast, slijtvast en zorgt voor 
een stroef oppervlak.

 > Sneldrogend – 2 lagen in 1 dag aan te brengen!

 > Aantal lagen: bij onbehandeld hout 2 lagen, in het geval van 
bijwerken is in de regel 1 laag op de schoongemaakte opperv-
lak voldoende - zonder schuren!

 > Verpakkingsgrootte: 0,75 l; 2,5 l

 > 1 liter is voldoende voor 16 m2. 
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G
etest volgens DIN EN 71.3; speeksel en transpira

tie
voch

t

Onschadelijk
voor mens, dier en plant

(na droging)

G
etest volgens DIN EN 71.3; speeksel en transpira

tie
voch

t

Onschadelijk
voor mens, dier en plant

(na droging)

UVIWAX® UV-PROTECTION

7200 Kleurloos  
zijde mat

7266 Sparrenhout wit

Te verwerken met: 

Unieke UV-bescherming – Ideaal voor de basisbehandeling 
van massieve houten wand- en plafond decoratie!

 > Kleurloos of transparant, zijdemat (voor binnenshuis)

 > Bijzonder aanbevolen als enkele laag op wand- en  
pflafondversieringen, maar ook kasten en deuren.

 > Uviwax® UV-bescherming reduceert de natuurlijke houtver-
geling duidelijk en de natuurlijke, lichte hout kleur blijft lang 
behouden.

 > Aantal lagen: Bij onbehandeld hout 2 lagen, in het geval van 
bijwerken is in de regel 1 laag op de schoongemaakte opperv-
lak in de regel voldoende - zonder schuren!

 > Verpakkingsgrootte: 0,75 l; 2,5 l; 25 l

 > 1 liter is voldoende voor ca. 16 m2.
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BINNEN 

Hoogwaardige olie-waslaag - speciaal ontwikkeld voor de 
professionele gebruiker!

Te verwerken met: 

> Kleurloos, of met pigment, met verschillende glansgraden 
(voor binnenshuis)

> Bijzonder aanbevolen voor trappen, meubels en aanrechten
> Spray-was is vuilafstotend, waterafstotend, slijtvast en zorgt 

voor een stroeve bovenlaag.
> Aantal lagen: bij onbehandeld hout 2 lagen, in het geval van 

bijwerken is 1 laag in de regel voldoende.
> Verpakkingsgrootte: 2,5 l; 10 l
> 1 liter is voldoende voor ca. 24 m2. 

SPRAY-WAS

3009 Kleurloos  
semi mat anti-slip R9

3012 wit dekkend 3066 wit transparant

3084 Kleurloos mat 3085 Kleurloos 
zijde mat

3086 Kleurloos glanzend

Foto: © Treppenmeister
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BLANKE WAS

Afgestemd op rijke tropische houtsoorten - voor een  
eenvoudig te onderhouden oppervlak.

Te verwerken met: 

> Transparant, zijdemat (voor binnenshuis)
> Speciaal aanbevolen voor houtsoorten met een dichte  

structuur zoals Merbau, Wenge, Jatoba etc.
> Dringt bijzonder diep door in het hout en behoudt de  

natuurlijke uitstraling hiervan. Het oppervlak is waterafstotend 
en ademend tegelijkertijd.

> Aantal lagen: Bij onbehandeld hout twee lagen, in geval van 
renovatie is in de regel één laag voldoende op een schone 
ondergrond - zonder schuren!

> Leverbaar in 0,75 l; 2,5 l; 25 l 
> 1 liter is voldoende voor één laag van ca. 24 m².

1101 Kleurloos
Bijv. voor merbau 
en jatoba
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BINNEN 

Osmo Topoil is speciaal ontwikkeld voor het behandelen van 
meubeloppervlakken en houten aanrechtbladen!

Te verwerken met: 

TOPOIL

3068 Naturel3061 Acacia3028 Kleurloos 
zijde mat

3058 Kleurloos 
mat

 > Kleurloos of transparant, zijdemat of mat (voor binnenshuis)

 > Bijzonder aanbevolen voor meubeloppervlakken en aanrecht-
bladen van hout.

 > Het houten oppervlak behoudt haar natuurlijke matte uitstraling 
is waterafstotend en slijtvast en is bestand tegen de meest 
voorkomende vlekken en schoonmaakproducten. Topoil is 
speeksel- en zweetbestendig en geschikt voor kinderspeel-
goed.

 > Aantal lagen: Gebruik 2 lagen op onbehandeld hout. In het ge-
val van bijwerken is 1 laag voldoende op de schoongemaakte 
oppervlakte - zonder schuren!

 > Leverbaar in 0,5 l

 > 1 liter is voldoende voor ongeveer 24 m2 bij 1 laag.
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HOUTBESCHERMER

Biocide vrije wasimpregnatie - speciaal voor gebruik in voch-
tige ruimtes!

Te verwerken met: 

WATERAF-
STOTEND

> Kleurloos, voor binnen en buiten
> Binnenshuis speciaal in vochtige ruimtes zoals de badkamer; 

buitenshuis leent Osmo houtbeschermer zich vooral voor 
bescherming van houten zandbakken en kinderspeelgoed

> Sterk waterafstotend, vrij van organische biociden

> Aantal lagen: één laag is voldoende, na één week een toplaag 
met een product uit het Osmo assortiment aanbrengen

> Leverbaar in 0,75 l; 2,5 l en voor professioneel gebruik 25 l
> 1 liter is voldoende voor ca. 8,4 m2 bij 1 laag.

4006 Kleurloos
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HET LEVEN IS TE KORT  
VOOR SLECHT ONDERHOUD!

ONDERHOUD EN GEREEDSCHAP
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ALLEEN HET BESTE VOOR UW HOUT

Verdere informatie over onze producten vindt u bij uw  
verkooppunt, in onze brochure „Houten vloeren optimaal 
beschermen“ en op www.osmo.nl. 

ONDERHOUDSOLIE

Met de onderhoudsolie worden matte vloeren weer opgefrist. 
Door dit product op tijd te gebruiken voorkomt u schuren en 
het bijwerken met Hardwax-Olie. 

INTENSIEF REINIGER

Licht basische reiniger voor de efficiënte verwijdering van 
vervuilingen. Ideaal voor de intensieve reiniging van geo-
liede of gewaxte oppervlakken voor het aanbrengen van 
Osmo afwerkingen - alles zonder schuren!

WISCH-FIX

Reinigings- en onderhoudsconcentraat voor de regelma-
tige vochtige verzorging. Speciaal ontwikkeld voor houten 
vloeren, die met Osmo Hardwax-Olie behandeld zijn. 

VLOERONDERHOUDSSET

De vloeronderhoudsset bevat 1 liter Wisch-Fix, 0,4 liter 
onderhoudswas- en reinigingsspray, 3 aanbrengdoeken 
en een uitvoerige onderhoudshandleiding voor uw houten 
vloer. 

3079 Kleurloos 
mat

3081 Kleurloos 
zijde mat

3098 Kleurloos  
semi mat anti-slip R9

3440 wit 
transparant

WASONDERHOUD- EN REINIGINGSMIDDEL

Kleurloos of wit transparant. Ter opfrissing van matte 
vloeren. Reinigt en regenereert gelijktijdig, verzorgt het hout 
met natuurlijke wassen. 
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KWASTEN

Verkrijgbaar in 25, 50, 60 en 100 mm breedte. Geschikt 
voor alle op olie gebaseerde afwerkingen van Osmo. 

ONDERHOUD EN GEREEDSCHAP

SPRAY-MOP

Met dit innovatieve reinigingssysteem wordt het reinigings-
middel (Spray-Fix) in een navulbaar patroon direct vanuit de 
steel op de houten vloer gesprayd. Met wasbare activatie-
mop. 

OPTISET

Voor de verzorging van hout-, kunstof-, tegel-, en natu-
urstenen vloer. Bevat wisser met telescoopsteel, stofdoek, 
dweil en microvezeldoek. 

HOUTPASTA

Perfect om kleine scheuren en voegen in het hout te 
egaliseren. Verkrijgbaar in de kleuren wit, beuken, vuren, 
mahonie en eiken.

EASY CLEAN

Voor de snelle reiniging en onderhoud met de hand. 
Verwijdert moeiteloos olie en wax, maar ook teer, lijm, inkt 
(etc). Geen water nodig om af te spoelen. 

VOEGKITOPLOSSING

Voor het vullen van kleine voegen (<2mm) en kleine 
beschadigingen (zoals bijvoorbeeld krassen) bij hout- en 
parketvloeren. Universeel op alle houtsoorten inzetbaar.

KWASTENREINIGER EN VERDUNNER

Om het gereedschap na het gebruiken van de Osmo 
houtbeitsen, -olieën of decorwassen te reinigen. Eenvoudig 
en snel een schone kwast.
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FLOORXCENTER

Gebruiksvriendelijke discmachine voor reiniging, opfris-
sing, verzorging of kleuring van geoliede vloeren. Ideaal 
voor grote vlakken en voor de machinale instanhouding 
van uw houten vloer.

ROL- EN STRIJKSET

Verfbak met wegwerpinzetstukken (3 stuk), inclusief kwasten 
voor de groeven, microvezelroller (100 mm breed), insteek-
beugel met handvat, kwast (60 mm). 

TERRAS- EN VLOERREINIGER

Geschikt voor binnen- en buitenshuis. Losweken en 
opname van vuil in één handeling. Vraag ernaar bij uw 
Osmo-verkooppunt. 

TELESCOOPSTEEL

Hoogwaardige aluminium-telescoopsteel met Softtouch-
handgreep. Verstelbaar tussen 120 - 200 cm. 

KWASTEN AQUA

Beschikbaar in 60 en 80 mm breedte. Geschikt voor het 
aanbrengen van alle waterverdunbare afwerkingen van 
Osmo. 

VLOERBORSTEL MET HANDGREEP

Beschikbaar in 150, 220 en 400mm breedte. Dankzij de ergo-
nomisch gevormde handgreep geschikt voor het handmatig 
aanbrengen van Hardwax-Olieën en decorwas (binnenshuis), 
maar ook terras-olieën (buitenshuis). 

PARKETROLSET

Om Hardwax-Olie handmatig aan te brengen. Bevat een 
microvezelroller en een verfbak met meerdere wegwerpin-
zetstukken.
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BINNEN 

WORDT CREATIEF - MENGKLEUREN 
ZELF SAMENSTELLEN!
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3188 : 3169 | 10 : 13111 : 3138 | 10 : 1

3188 : 3169 | 3 : 13111 : 3138 | 3 : 1

3188 : 3169 | 1 : 13111 : 3138 | 1 : 1

3188 : 3169Landhuisverf 2101 wit| 1 : 33111 : 3138 | 1 : 3

3188 : 3169 | 1 : 103111 : 3138 | 1 : 10

DECORWAS – MENGKLEUREN

Decorwas 3111 wit | 1 laag Decorwas 3188 sneeuw | twee lagen

Decorwas 3138 Mahonie Decorwas 3169 Zwart

Tip: noteer de mengverhoudingen, om in het geval van bijwerken zo dicht 
mogeijk bij de originele kleurstelling te komen. 
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BINNEN 

VERGELIJKEN LOONT ZICH!
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VERGELIJK NU

ÉÉN SYSTEEM, ALLE VOORDELEN VERENIGD

ANDERE SYSTEMEN IN VERGELIJKING

TRADITIONEEL AFWERKSYSTEEM 
OP OLIEBASIS

> Beschermt het hout van 
binnenuit

> Bouwt geen beschermende 
filmlaag op

> Bouwt geen beschermende 
toplaag op 

VOORDELEN OLIEBASIS

> De afwerking dringt diep in  
het hout in

> Sterkt het hout in haar  
natuurlijke kracht

> Kan eenvoudig en plaatselijk 
bijgewerkt worden

 > Zet niet uit, bladdert en  
scheurt niet 

NADELEN OLIEBASIS

> Slechte resistentie tegen 
vloeistoffen

> Uitwendig onderhoud

LAKSYSTEEM EN AFWERKSYS- 
TEEM OP OLIE- EN WATERBASIS

> Beschermt het hout van  
buiten

> Bouwt een beschermende 
filmlaag op 

> Zorgt voor een dikke laag 
 

VOORDELEN WATERBASIS

> Goede resistentie tegen vocht
> Beschermt tegen slijtage
> Eenvoudig te onderhouden 

 
 
 
 
 

NADELEN WATERBASIS

> Bijwerken is alleen na schuren 
mogelijk

> De toplaag kan niet plaatselijk 
bijgewerkt worden

> De afwerking zet uit, bladdert 
en scheurt

AFWERKSYSTEEM OP  
OLIE- EN WASBASIS

 > Beschermt het hout van 
binnenuit

 > Bouwt geen beschermende 
filmlaag op

 > Bouwt geen beschermende 
toplaag op

VOORDELEN OLIEBASIS 

 > De afwerking dringt diep in  
het hout in

 > Sterkt het hout in haar  
natuurlijke kracht

 > Kan eenvoudig en plaatselijk 
bijgewerkt worden

 > Zet niet uit, bladdert en  
scheurt niet



Bij vragen helpen wij u graag verder:
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