
WYKAŃCZANIE I PIELĘGNACJA

DREWNO JEST NASZYM ŚWIATEM



OLEJ OWATROL D1 PRO
Olej D1 Pro jest olejem przeznaczonym do drewna egzotycznego oraz twardych gatunków drewna trudnych do impregna-

cji. Doskonale przenika podłoże, nie tworząc warstwy na powierzchni. Transparentna powłoka nie zakrywa faktury oraz nie 

przyciemnia rysunku drewna. Stabilizuje strukturę, zabezpieczając przed rozwarstwianiem oraz pękaniem drewna. Chroni 

przed rozwojem pleśni oraz insektami. Może być stosowany zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Przeznaczony 

do stosowania na: tarasach, meblach ogrodowych, pokładach łodzi, kładkach, podłogach, schodach, drzwiach, oknach, 

itp. Preparat należy stosować metodą „mokre na mokre” aż do momentu, kiedy drewno będzie już nasycone olejem.

Kolor: bezbarwny, miodowy, szary

Objętość: 1 L, 5 L

Kolor: miodowy, teak i inne

Objętość: 1 L, 5 L

OWATROL AQUADECKS
Warstwa wykończeniowa do drewna o działaniu penetrującym i wiążącym. Zapewnia elastyczne, bogate i matowe wykoń-

czenie na wszystkich gatunkach drewna – w tym również egzotycznych. Aquadecks nasącza, penetruje i stabilizuje drewno, 

minimalizując pękanie, kurczenie i inne szkody wyrządzone przez wilgoć oraz promieniowanie UV. Do stosowania na tarasy 

i elewacje.

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

Objętość: 0,125 L, 0,75 L, 2,5 L, 25 L

Wydajność: ok. 25 m2 z 1 L przy jednej powłoce

OLEJ TARASOWY OSMO
Do stosowania na zewnętrzne powierzchnie drewniane (poziome). Sprawia, że powierzchnia staję się gładka, łatwa w pielę-

gnacji, nie chłonie wody (hydrofobowa) ani brudu. Olej jest niezwykle wytrzymały, wydajny i łatwy w użyciu. Wnika głęboko, 

regulując poziom wilgoci i zapobiegając pęcznieniu oraz kurczeniu się drewna. Nie pęka, nie łuszczy się i nie rozwarstwia. 

Aby odświeżyć drewno wystarczy nanieść jedną warstwę (bez szlifowania = bez kurzu).

TARASY

OLEJ OWATROL TEXTROL

OWATROL H4 WOOD

Warstwa nawierzchniowa zapewniająca trwałe i lśniące wykończenie. Zapewnia wysoką wytrzymałość oraz elastyczność. 

Chroni przed powstawaniem pęcherzy, pęknięć (zwłaszcza od czoła deski) oraz zabezpiecza przed łuszczeniem się na-

wierzchni. Nadaje trwały połysk. Zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV. Może być stosowany na każdy gatunek, 

niezależnie od jego twardości. Łatwy w utrzymaniu — powierzchnię wystarczy regularnie zmyć wodą.

Hydrofobowy, blokujący wnikanie wody, środek do tarasów i elewacji z drewna. Powoduje naturalne ciemnienie ele-

mentów drewnianych bez przenikania wilgoci w głąb struktur, tym samym chroniąc od grzybów i pleśni. Bardzo sku-

tecznie zabezpiecza przed złymi warunkami pogodowymi, a dodatkowo idealnie wzmacnia zwartość budowy komórek 

tak zwanej ligniny, co wydłuża żywotność powierzchniom. Przeznaczony do wszystkich gatunków. Nie koliduje z innymi 

produktami, dlatego można pokrywać go każdą inną warstwą wierzchnią dedykowaną dla drewna. Produkt polecany 

wyłącznie dla drewna czystego albo pokrywanego już H4 Wood bądź zabezpieczanego środkami Owatrol takimi jak 

Textrol lub Aquadecks.

Kolor:  bezbarwny, dąb, rustykalny dąb

Objętość: 1 L, 5 L

Objętość: 1 L, 5 L

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

Konserwacja: ok. 10-12m2 z 1 L

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

Konserwacja: ok. 10-12m2 z 1 L

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

Konserwacja: ok. 10-12m2 z 1 L

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



Kolor: miodowy, teak i inne

Objętość: 1 L, 5 L

Objętość: 2,5 L

Objętość: 1 L, 2,5 L

OWATROL AQUADECKS

OWATROL NET-TROL

OWATROL DILUNETT

Warstwa wykończeniowa do drewna o działaniu penetrującym i wiążącym. Zapewnia elastyczne, bogate i matowe wykoń-

czenie na wszystkich gatunkach drewna – w tym również egzotycznych. Aquadecks nasącza, penetruje i stabilizuje drewno, 

minimalizując pękanie, kurczenie i inne szkody wyrządzone przez wilgoć oraz promieniowanie UV. Do stosowania na tarasy 

i elewacje.

Żel czyszczący, restaurujący i odtłuszczający do każdego rodzaju drewna. Ożywia kolor poszarzałych już desek. Nadaje się 

również do drewna impregnowanego pod ciśnieniem. Nie powoduje odbarwień. Skutecznie czyści brud i pozostałości po-

wstałe w wyniku oddziaływania niekorzystnych warunków pogodowych, grzybów oraz rdzy. Jest neutralny dla środowiska, 

biodegradowalny. Działa niemal od razu (10-20 minut). Zmywalny wodą.

Środek do usuwania starych powłok malarskich. Usuwa lakiery, bejce, farby i inne powłoki na bazie lakierów ftalowych oraz 

alkidowych. Nie zawiera rozpuszczalników, jest niepalny, nie wytwarza toksycznych oparów, łatwo się spłukuje – wystarczy 

woda. Może być nakładany na drewno, metal, plastik, kamień, cement. Bezpieczny dla każdej powierzchni oprócz dębu, 

kasztanowca i aluminium. Dilunett jest bardzo wydajny – usuwa aż do 8 warstw farby podczas jednej aplikacji. Nie odparo-

wuje. Jest w postaci łatwego w nakładaniu żelu. Nie ścieka. Uwaga: neutralizacja żelem Net-Trol.

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

Objętość: 0,125 L, 0,75 L, 2,5 L, 25 L

Wydajność: ok 26 m2 z 1 L przy jednej powłoce

Objętość: 2,5 L

LAZURA OLEJNA OSMO DO ELEWACJI

OWATROL AQUANETT

Grunt i lazura połączone w powłokę, która zapewnia długotrwałą ochronę drewna. Innowacyjna formuła na bazie oleju. Pro-

dukt działa hydrofobowo i jest nadzwyczaj odporny na warunki atmosferyczne i UV. Powierzchnia o otwartych porach i zdol-

ności oddychania jest doskonałą ochroną przed atakiem pleśni, glonów oraz grzybów. Poza tym tworzy film na powierzchni.

Bezwonny wodo-rozpuszczalny żel, który przywraca żywy kolor poszarzałemu (olejowanemu) drewnu. Eliminuje następstwa 

niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. ciemne plamy, który wniknęły głęboko w strukturę drewna wraz z olejem). 

Usuwa plamy powstałe przez pleśń, rdzę oraz inne zanieczyszczenia. Jest błyskawiczny w działaniu i ulega biodegradacji. 

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

ELEWACJE

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA DREWNA

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

Konserwacja: ok. 10-12m2 z 1 L

Wydajność: ok. 4-25 m2 z 1 L

Wydajność: ok. 4 m2 z 1 L

Wydajność: ok 4-25 m2 z 1 L
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OWATROL PREPDECK

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA TARASÓW OSMO

ŻEL DO USUWANIA SZAROŚCI DREWNA OSMO

OWATROL COMPO-CLEAN

OWATROL COMPO-CARE

Wodny, wielofunkcyjny, profesjonalny. Przy jego pomocy pozbędziemy się wszelkich powłok z nawierzchni drewna, np. 

znaczeń i bejc. Ponadto bardzo dobrze zdejmie glazurę powstającą przy obróbce drewna nowego, otwierając przy tym 

strukturę gatunków twardych ułatwiając wnikanie środków do zabezpieczania drewna. Dodatkowo rozcieńczając z wodą 

– staje się środkiem do podstawowego czyszczenia i usuwania brudu przed pracami na drewnie. Polecany do elewacji, 

tarasów jak i mebli ogrodowych.

(8025) Preparat do tarasów litych (drewnianych). Wysoce efektywny koncentrat do czyszczenia surowych lub olejowanych 

tarasów z drewna. Znakomicie sprawdza się do czyszczenia wszelkich powierzchni drewnianych zewnętrznych, drewnianej 

architektury ogrodowej, płotów i mebli.

(6609) Skuteczny i specjalistyczny specjalny środek do odświeżania zszarzałego drewna. Pozwala odzyskać oraz ożywić 

naturalny kolor drewna, długo wystawionego na działanie czynników atmosferycznych. Przywitaj z powrotem ciepłe i inten-

sywne barwy natury. Preparat posiada łagodny zapach, ulega rozkładowi biologicznemu i jest bezpieczny dla roślin.

Niezawodny środek do czyszczenia desek kompozytowych, który potrafi w mgnieniu oka usunąć tłuszcz, plamy oraz wszel-

kie inne zanieczyszczenia. Jest bardzo łatwy w użyciu i działa błyskawicznie (5 minut). Po wszystkim czyszczone miejsce 

wystarczy spłukać wodą. Nie niszczy plastików, ani nie zagraża roślinom. Doskonały do desek kompozytowych, mebli ogro-

dowych i temu podobnych. Dzięki swojej żelowej konsystencji nie ścieka, dlatego może być z powodzeniem stosowany 

również na powierzchniach pionowych.

Wodny środek do odnawiania tarasów kompozytowych. Chroni, wzbogaca i rewitalizuje kolor desek. Jest łatwy w aplikacji 

i szybko wysycha. Dostępny w dwóch kolorach: brązowym i szarym.

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

ciu. Opracowany specjalnie do czyszczenia tarasów kompozytowych z WPC,HDPE, BPC oraz innych hydrofobowych 

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

Objętość: 1 L, 2,5 L, 10 L

Wydajność: ok. 3-4 m2 z 1 L

Wydajność przy rozcieńczeniu: 1:1 do 8 m2 z 1 L, 1:4 do 16 m2 z 1 L, 1:10 do 40 m2 z 1 L

Objętość: 1 L, 5 L

Objętość: 0,5 kg, 2,5 kg,

Objętość: 1 L

Objętość: 1 L

Objętość: 1 L, 5 L

Wydajność: 30-100 m2 z 1 L

Wydajność: 10-30 m2 z 1 kg

Wydajność: ok. 5-10 m2 z 1 L

Wydajność: ok. 15 m2 z 1 L

Wydajność: 10-50 m2 z 1 L
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Kolor: bezbarwny jedwabisty połysk, mat, akacja, surowe drewno

Objętość: 0,5 L

Wydajność: 24 m2 z opakowania

Kolor: bezbarwny mat, półmat, jedwabisty połysk, biały, jasny szary, miód, bursztyn, terra, grafit, czarny, surowe drewno

Objętość: 0,125 L, 0,75 L, 2,5 L, 10 L, 25 L

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

Kolor: biały, bursztyn, terra, koniak, miód, antyk i wiele innych

Objętość: 0,125 L, 0,75 L, 2,5 L, 25 L

Wydajność: ok. 25 m2 z 1 L przy jednej powłoce

Objętość: 1 L, 5 L, 10 L 

Objętość: 0,5 L, 1 L, 10 L

Wydajność: ok. 80-100 m2 z 1 L

OLEJ DO BLATÓW OSMO

WOSK TWARDY OLEJNY OSMO

WOSK DEKORACYJNY OSMO

KONCENTRAT DO MYCIA PODŁÓG DREWNIANYCH OSMO

EMULSJA DO PIELĘGNACJI PODŁÓG DREWNIANYCH OSMO

Powłoka z wosku olejnego to naturalny wygląd i skuteczna ochrona Twojego drewna. Zalecany do mebli oraz blatów ku-

chennych. Dzięki olejowaniu, powierzchnia wygląda jak nie pokryta żadną powłoką, za to jest odporna na uciążliwe plamy 

oraz kontakt z detergentami. Produkt jest hydrofobowy i wytrzymały na ścieranie: nie pęka, nie odpryskuje i nie łuszczy się.

Znakomity środek dedykowany do konserwacji podłóg drewnianych. Zachowuje naturalne właściwości powierzchni, utrzy-

mując wysoką trwałość przez wiele lat użytkowania. Produkt jest hydrofobowy, odporny na zużycie i brud. Sprawdza się 

również w miejscach szczególnie narażonych na zużycie np. sklepach, galeriach handlowych i lokalach użytku publicznego. 

Rekomendowany do powierzchni wewnętrznych (schody, blaty, meble, blaty kuchenne) oraz wszystkich podłóg drewnia-

nych, korkowych i płyt OSB.

Renomowany produkt przeznaczony do wykończenia powierzchni drewnianych we wnętrzach. Podkreśla i pozostawia wi-

doczny rysunek usłojenia drewna. Nałożenie pojedynczej warstwy daje efekt jedwabistego wykończenia powierzchni, którą 

można dodatkowo polerować w celu uzyskania jeszcze większego połysku. Idealny do zachowania naturalnych walorów 

drewna. W ten sposób drewno oddycha i jest właściwie zabezpieczone przed brudem oraz kontaktem z detergentami. 

Szczególnie zalecany do mebli, zabawek dla dzieci oraz podłóg. Produkt jest hydrofobowy i wytrzymały na ścieranie (po 

zastosowaniu wosku twardego olejnego): nie pęka, nie odpryskuje i nie łuszczy się.

(8016) Specjalny, wysoce skuteczny, rozpuszczalny w wodzie koncentrat do łatwego i dokładnego czyszczenia oraz pielę-

gnacji podłóg drewnianych — w szczególności narażonych na intensywną eksploatację.

(3029) Środek do okresowej pielęgnacji, okazyjnego odświeżenia i konserwacji. Dedykowany do podłóg oraz mebli drew-

nianych pokrytych woskiem twardym olejnym, jak i innych olejowanych lub woskowanych powierzchni z drewna. Wygodny 

i szybki w aplikacji, a przy tym bardzo wydajny. Czyści, regeneruje i tworzy powłokę ochronną na drewnianych powierzch-

niach. Z powodzeniem nadaje się do polerowania. Produkt jest hydrofobowy i bezzapachowy.

BLATY

PODŁOGI



DREWNO JEST NASZYM ŚWIATEM
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JAF Polska Sp. z o.o.
POZNAŃ

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

WARSZAWA

Małopole, ul. Graniczna, 05-252 Małopole 
T: +48 22 220 99 09, warszawa@jaf-polska.pl

CENTRUM STOLARSKIE

Robakowo, ul. Firmowa 8, 62-023 Robakowo 
T: +48 61 623 35 50, robakowo@jaf-polska.pl
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