
Wosk twardy olejny Osmo
Dostosowany specjalnie do wymagań podłóg drewnianych. Zachowuje naturalne właściwości powierzchni, a drewno utrzy-

muje swoją wysoką trwałość nawet po wielu latach użytkowania. Produkt jest hydrofobowy, odporny na zużycie i brud. 

Sprawdza się również przy szczególnie obciążonych powierzchniach (galerie handlowe, banki itp.). Rekomendowany do 

powierzchni wewnętrznych (schody, blaty, meble, blaty kuchenne itp.) oraz wszystkich podłóg drewnianych, korkowych i 

płyt OSB.

Kolor:  bezbarwny mat, półmat, jedwabisty połysk, biały, jasny szary miód, bursztyn terra, grafit, czarny, surowe drewno
Objętość: 0,125L;  0,75L;  2,5L; 10L;  25L

Eydajność: 24-30 m2 z 1L przy jednej powłoce

Wosk dekoracyjny Osmo
Wosk Olejny Lazurowy jest przeznaczony do wykończenia drewna wewnątrz (pozostawia widoczny rysunek usłojenia drew-

na). Proste nałożenie jednej warstwy daje efekt bogatego jedwabistego wykończenia powierzchni, którą można polerować 

w celu uzyskania większego połysku. Podkreśla włókno i teksturę drewna. Idealny do zachowania naturalnych walorów 

drewna. Drewno może oddychać i otrzymuje całkowitą ochronę. Szczególnie zalecany do mebli i zabawek dla dzieci oraz 

do podłóg. Powierzchnia drewna jest wytrzymała na ścieranie, hydrofobowa i nie wchłaniająca brudu oraz odporna na 

działanie chemikaliów stosowanych w gospodarstwie domowym.

Kolor:  biały, bursztyn, terra, koniak, miód, antyk i wiele innych
Objętość: 0,125L, 0,75L, 2,5L, 25L

Wydajność: ok 25 m2 z 1L przy jednej powłoce

Koncentrat do mycia podłóg drewnianych Osmo
(8016) - Specjalny, wysoce skuteczny, rozpuszczalny w wodzie koncentrat do łatwego i dokładnego czyszczenia oraz 

pielęgnacji podłóg, szczególnie tych o większej powierzchni i intensywnej eksploatacji.

Objętość: 1L, 5L, 10L

Emulsja do pielęgnacji podłóg drewnianych Osmo
(3029) - Środek do okresowej pielęgnacji, okazyjnego odświeżenia i konserwacji podłóg drewnianych pokrytych woskiem 

twardym olejnym mebli i innych zaolejowanych i nawoskowanych powierzchni. Jest łatwy i szybki w obsłudze a przy tym 

bardzo wydajny. Czyści i regeneruje jednocześnie tworząc powłokę ochronną. Nadaje się do polerwoania. Produkt jest 

hydrofobowy i bezzapachowy.

Objętość: 0,5L; 1L; 10L

Wydajność: ok 80-100 m2 z 1L

WYKOŃCZENIA I PIELĘGNACJA

DREWNO JEST NASZYM ŚWIATEM

www.jaf-polska.pl

JAF Polska Sp. z o. o.
Gądki, ul. Magazynowa 19, 62-023 Gądki 
T: +48 61 814 41 13, gadki@jaf-polska.pl 

Warszawa, ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa 
T: +48 22 220 99 09, warszawa@jaf-polska.pl

Robakowo, ul. Firmowa 8, 62-023 Robakowo 
T: +48 61 62 33 550, robakowo@jaf-polska.pl 

DREWNO JEST NASZYM ŚWIATEM

Olej do blatów Osmo
Powłoka z wosku olejnego - specjalna kombinacja do mebli oraz blatów (kuchennych) z drewna. Powierzchnia drewna 

wygląda naturalnie - jakby nie została pokryta żadną powłoką, ale jest odporna na działanie chemikaliów stosowanych w 

gospodarstwie domowym oraz na plamy. Produkt jest hydrofobowy i wytrzymały na ścieranie, nie pęka, nie odpryskuje  

i nie łuszczy się.

Kolor: bezbarwny jedwabisty połysk, mat, akacja, surowe drewno 
Objętość: 0,5L

Wydajność: 24 m2 z opakowania

Podłogi

Blaty



Środki do czyszczenia tarasów

Owatrol Aquanett

Owatrol Net-Trol

Owatrol Dilunett

Środek do czyszczenia tarasów Osmo

Żel do usuwania szarości drewna Osmo

To bezwonny wodo-rozpuszczalny żel przywracający poszarzałemu, olejowanemu wcześniej drewnu jego naturalny kolor. 

Eliminuje ślady wpływu warunków atmosferycznych (np. ciemne plamy, który wniknęły głęboko w strukturę drewna wraz 

z olejem). Usuwa plamy powstałe przez pleśń, rdzę oraz różne zanieczyszczenia. Jest bardzo szybki w działaniu. Ulega 

biodegradacji. Nie niszczy drewna. Uwaga: neutralizacja żelem Net-Trol. 

Jest żelem czyszczącym, restaurującym i odtłuszczającym każdy rodzaj drewna. Odnawia kolor pociemniałego drewna 

(zszarzałego drewna), również impregnowanego pod ciśnieniem. Nie powoduje odbarwień. Czyści brud i ślady powstałe 

w wyniku działania warunków atmosferycznych, grzybów i rdzy. Jest neutralny dla środowiska, biodegradowalny. Działa 

niemal od razu (10-20 minut). Odszarzacz jest zmywalny wodą.

To środek do usuwania farb i innych powłok malarskich, olejnych, itp. Usuwa lakiery, bejce, farby. Nie zawiera rozpusz-

czalników, jest niepalny, nie wytwarza toksycznych oparów, łatwo się spłukuje – wystarczy woda. Może być nakładany na 

drewno, metal, plastik, kamień, cement. Jest bezpieczny na każdej powierzchni – oprócz Aluminium. Dilunett jest bardzo 

wydajny – usunie do 8 warstw farby przy jednym nałożeniu. Nie odparowuje. Jest w postaci łatwego w nakładaniu żelu. 

Nie ścieka. Uwaga: neutralizacja żelem Net-Trol. 

(8025) - do tarasów litych (drewnianych). Wysoce efektywny koncentrat do czyszczenia surowych i olejowanych tarasów. 

Nadaje się do czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych zewnętrznych, także takich jak drewniana architektura 

ogrodowa: płoty, meble.

(8021) - do tarasów kompozytowych. Bardzo skuteczny koncentrat – wysoce wydajny, głęboko czyszczący i łatwy  

w użyciu. Opracowany specjalnie do czyszczenia tarasów kompozytowych z WPC,HDPE, BPC oraz innych hydrofobo-

wych powierzchni na zewnątrz, takich jak meble ogrodowe i ogrodzenia z tworzyw sztucznych.

(6609) - Wysoce skuteczny specjalny środek do odświeżania zszarzałego drewna. Pozwala na nowo ukazać naturalny ko-

lor i charakter drewna wystawionego na działanie czynników atmosferycznych. Sprawia, że ciepły i naturalny kolor drewna 

staje się znowu widoczny. Ma łagodny zapach, ulega rozkładowi biologicznemu i jest bezpieczny dla roślin.

Olej Owatrol D1 Pro
Olej D1 Pro jest olejem do drewna egzotycznego oraz twardych gatunków drewna trudnych do impregnacji. Doskonale 

przenika podłoże, nie tworząc warstw na powierzchni. Transparentna powłoka nie zakrywa faktury drewna oraz nie przyciem-

nia wzoru słoja. Stabilizuje strukturę, zabezpieczając przed rozwarstwianiem oraz pękaniem drewna. Chroni przed rozwojem 

pleśni oraz insektami. Może być stosowany zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz budynków. Przeznaczony do stosowa-

nia na: tarasach, meblach ogrodowych, pokładach łodzi, kładkach, podłogach, schodach, drzwiach, oknach, itp. Preparat 

należy stosować metodą „mokre na mokre” do momentu, kiedy drewno nie będzie przyjmowało większej ilości oleju. 

Kolor: bezbarwny, miodowy, szary

Objętość: 1L, 5L

Wydajność: ok. 5m2 z 1L przy 2 warstwach; 

Konserwacja: ok. 10-12m2 z 1L

Olej Owatrol Textrol
Warstwa nawierzchniowa zapewniająca trwałe i lśniące wykończenie. Posiada wysoką wytrzymałość i elastyczność, 

chroniąc przed powstawaniem pęcherzy, pęknięć, zwłaszcza od czoła deski, oraz zabezpiecza przed łuszczeniem się 

nawierzchni. Nadaje trwały połysk. Zapewnia ochronę przed działaniem promieniowania UV. Może być stosowany na 

każdy gatunek drewna, zarówno miękkiego jak i twardego. Łatwy w utrzymaniu, wystarczy regularnie czyścić powierzch-

nię wodą.

Kolor:  bezbarwny, dąb, rustykalny dąb

Objętość: 1L, 5L

Wydajność: ok. 5m2 z 1L przy 2 warstwach; 

Konserwacja: ok. 10-12m2 z 1L

Kolor: miodowy, teak i inne

Objętość: 1L, 5L

Wydajność: ok. 5m2 z 1L przy 2 warstwach

Konserwacja: ok. 10-12m2 z 1L

Owatrol Aquadecks

To penetrująca i wiążąca warstwa wykończeniowa do drewna. Zapewnia elastyczne, bogate i matowe wykończenie na 

wszystkich gatunkach drewna – w tym drewnie egzotycznym. Aquadecks nasącza, penetruje i stabilizuje drewno, minimali-

zując pękanie, kurczenie i inne szkody wyrządzane przez wilgoć i światło słoneczne. Zastosowanie - zarówno na tarasy, jak 

również na elewacje drewniane.

Objętość: 2,5L

Wydajność: ok. 4-25m2 z 1L

Objętość: 2,5L

Wydajność: ok. 4-25m2 z 1L

Objętość: 1L, 2,5L 

Wydajność: ok. 4m2 z 1L

Objętość: 1L, 5L

Wydajność: 10-50 m2 z 1L

Objętość: 1L, 5L

Wydajność: 30-100 m2 z 1L

Objętość: 0,5 kg; 2,5 kg

Wydajność: 10-30 m2 z 1 kg

Kolor: daglezja, bangkirai, teak, bezbarwny, modrzew, thermo drewno, garapa, massaranduba, bangkirai ciemny, szary, dąb brunatny

Objętość: 0,125L, 075L, 2,5L, 25L

Wydajność: ok 25 m2 z 1L przy jednej powłoce

Olej tarasowy Osmo
Olej do zastosowania na zewnętrzne powierzchnie drewniane (poziome). Sprawia, że powierzchnia drewna staję się 

gładka, łatwa w pielęgnacji oraz nie chłonie wody i brudu (hydrofobowa). Jest niezwykle wytrzymały, wydajny i łatwy  

w użyciu. Olej wnika głęboko, reguluje poziom wilgoci i zapobiega pęcznieniu i kurczeniu się drewna. Nie pęka, nie łuszczy się  

i nie rozwarstwia. Aby odświeżyć wystarczy nanieść 1 warstwę (bez szlifowania = bez kurzu).

Impregnat Remmers HK-Lasur
Impregnat lazurujący do drewna zewnętrznego. HK Lasur wywiera duże wrażenie zdolnością do ochrony drewna przed 

sześcioma rodzajami zagrożenia. Czy to promieniowanie ultrafioletowe, wilgoć, sinizna, zgnilizna, żerowanie os czy też 

pleśń – najnowocześniejsza kombinacja substancji aktywnych przy zwiększonej zawartości fazy stałej, spoiwie typu high-

-solid i warstwie gruntującej stanowią niezawodną podstawę wieloaspektowej ochrony. Wyraźny efekt „perlenia” wody 

uzmysławia długotrwałą ochronę przed wpływem warunków klimatycznych nawet laikom w tej dziedzinie. Cienka błona 

otula bezpiecznie drewno, nie pękając i nie łuszcząc się. Po kilku latach można dokonać jej renowacji bez specjalnych na-

kładów czasowych na prace przygotowawcze, jak szlifowanie czy usuwanie starej bejcy. Niezawodna lazura ochronna do 

drewna dostępna jest w 16 kolorach, a dzięki niewielkiej zawartości rozpuszczalników (VOC) spełnia wymagania aktualnych 

dyrektyw UE.

Kolor: bezbarwny, teak, modrzew, bangkirai i inne

Objętość: 2,5L

Wydajność: ok. 10m2 z 1L

Owatrol Aquadecks

To penetrująca i wiążąca warstwa wykończeniowa do drewna. Zapewnia elastyczne, bogate i matowe wykończenie na 

wszystkich gatunkach drewna – w tym drewnie egzotycznym. Aquadecks nasącza, penetruje i stabilizuje drewno, minimali-

zując pękanie, kurczenie i inne szkody wyrządzane przez wilgoć i światło słoneczne. Zastosowanie - zarówno na tarasy, jak 

również na elewacje drewniane. Występuje w opcji kolorystycznej: heban, szary, miodowy, teak.

Kolor: heban, szary, miodowy, teak i inne

Objętość: 1L, 5L

Wydajność: ok. 5m2 z 1L przy 2 warstwach

Konserwacja: ok. 10-12m2 z 1L

Lazura Olejna Osmo do elewacji

Gruntowanie i lazura w jednej powłoce – innowacyjna długotrwała ochrona na bazie oleju. Produkt działa hydrofobowo  

i jest nadzwyczaj odporny na warunki atmosferyczne i UV. Powierzchnia o otwartych porach i zdolności oddychania jest 

doskonałą ochroną przed atakiem pleśni, glonów i grzybów.

Kolor: modrzew, dąb, orzech, teak, biały, patyna, bezbarwny, cedr i wiele innych 

Objętość: 0,125L; 0,75L; 2,5L, 25L

Wydajność: ok 26 m2 z 1L przy jednej powłoce

Owatrol Compo-Clean

Owatrol Compo-Care

To niezawodny środek do czyszczenia desek kompozytowych, który potrafi usunąć tłuszcz, plamy i wszelkie inne za-
nieczyszczenia. Jest bardzo łatwy w użyciu. Szybko działa (5 minut). Wystarczy spłukać wodą. Konsystencja żelu - nie 
ścieka. Nie atakuje plastików, ani roślin, itp. Doskonały do desek kompozytowych, mebli ogrodowych, itp. Może być 
stosowany na powierzchniach pionowych i poziomych. 

To wodny środek do odnowienia tarasów kompozytowych. Chroni, wzbogaca i rewitalizuje kolor drewna kompozyto-
wego. COMPO-CARE łatwo się nakłada i szybko schnie. Dostępny w dwóch kolorach: brąz, szary. ępny w dwóch 
kolorach: brąz, szary. 

Objętość: 1L

Wydajność: ok. 5-10m2 z 1L

Objętość: 1L

Wydajność: ok. 15m2 z 1L 

Oleje do tarasów

Elewacje


