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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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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. 

ONZE ERVARING
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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 in  
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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OSMO PRODUCT OVERZICHT
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BUITEN 

KOPSHOUT-WAX 
>  Speciaal voor de afdichting van kopshout 

ontwikkelt – reduceert het risico van barsten 
en/of breken!
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TERRAS OLIE

Te verwerken met: 

ANTISLIP TERRAS OLIE

Antislip op oliebasis - meer veiligheid voor uw familie!

> Aantal lagen: 1 afwerklaag voor terassen die een behan-
deling hebben gehad met één van de Osmo kleur oliën. Bij 
renovatie is slechts 1 laag nodig - zonder schuren!

> Kleurloos of transparant, zijdemat (voor buitenshuis)
> Speciaal aanbevolen voor tuinmeubels en houten opper-

vlakken
> Maakt de houten oppervlakken glad en zowel water- als 

vuilafstotend
> Aantal lagen: Bij onbehandeld hout twee lagen, bij het 

bijwerken is één laag voldoende op een schone onder-
grond- zonder schuren!

> Leverbaar in 0,75 l; 2,50 l; 25 l
> 1 liter is voldoende voor ongeveer 24 m2.

Speciaal ontwikkeld voor individuele vereisten van talrijke  
edele en naaldhoutsoorten

* Kleurloze houtbeitsen beschermen niet tegen de natuurlijke UV-stralen van de zon die 
vergrijzing veroorzaken. 

5735 Kleurloos 
Kopshout-wax

004 Douglasspar 
olie naturell

006 Bangkirai 
olie naturel

007 Teakolie 
kleurloos

009 Lariks
olie naturel

010 Thermohout 
olie naturel

013 Garapa 
olie naturel

014 Massaranduba 
olie naturel

016 Bangkirai 
olie donker

021 Moeraseik019 Grijs 430 Antislip Terras 
Olie kleurloos *
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BUITEN 

OVER-
SCHILDERBAAR

ZONDER SCHUREN

TOP PRIJS
PER QM

Spaart tijd en geld

SPECIAAL VOOR VENSTERS EN 
DEUREN: DE WITTE DEKKENDE 
HOUTKLEUR 2104* VAN OSMO

*1 liter is voldoende voor ca. 20 m2. 
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BUITEN 

Te verwerken met: 

LANDHUISVERF

> Dekkend, zijdemat (voor buitenshuis)
> De verf is bijzonder geschikt voor houten gevelbeplanking, 

balkons, ramen, tuinhout, tuinmeubelen en tuinhuizen
> Osmo Landhuisverf is bijzonder weerbestendig en heeft 

een hoge slijtvastheid
> Aantal lagen: Bij onbehandeld hout twee lagen, in geval 

van renovatie geldt in de regel één laag op een schone 
ondergrond – zonder schuren!

> Leverbaar in 0,75 l; 2,50 l; 25 l
> 1 liter is voldoende voor ongeveer 26 m2 bij 1 laag.

Kleurrijke diversiteit en een onovertroffen houdbaarheid – 
tegen alle weersinvloeden!

*Tweede laag = dekkend

2101 Wit 2203 Licht oker 2204 Ivoor 2205 Zonnebloem-
geel

2308 Scandinavisch 
rood

2310 Ceder⁄Roodhout 2311 Signaalrood 2404 Dennengroen

2501 Labradorblauw 2506 Koningsblauw 2507 Duifblauw 2606 Middelbruin

2607 donkerbruin 2703 Antraciet 2704 Steengrijs 2708 Kiezelgrijs

2716 Antrasieitgrijs 2735 Licht grijs 2742 Verkeersgrijs 2104 Wit (dekkende 
houtkleur)
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BUITEN 

EDELE VERGRIJZING VANAF HET BEGIN 

MET DE HOUTBESCHERMINGSOLIEËN  

905, 906 EN 907. *

*Verdere kleurtinten zijn te vinden op pagina 15. 
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BUITEN 

OLIE BEITS

Te verwerken met: 

Basis- en toplaag samengevoegd – de innovatieve  
langdurige bescherming op oliebasis!

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 Op vuren Op vuren

Op vuren

Op vuren

Op vuren

*Matte toplaag voor verticale houten delen buitenshuis

VERGRIJZINGS- 
BEITSEN

> Transparant, zijdemat, voor buiten
> Speciaal aanbevolen voor houten gevels, carports, balkons, 

omheiningen, schuttingen etc.
> Natuurlijke Olie Beits bevat zowel grond- als bovenlaag. Het 

product werkt waterafstotend, beschermt bij alle weersom-
standigheden en is UV-bestendig. Het ademende oppervlak is 
preventief beschermd tegen schimmel, algen en zwammen.

> Aantal lagen: Bij onbehandeld hout twee lagen; in geval 
van renovatie zal in de regel één laag voldoende zijn op een 
schone ondergrond – zonder schuren!

> Leverbaar in 0,75 l; 2,50 l; 25 l
> 1 liter is voldoende voor ongeveer één laag van 26 m2.

* Geen UV-bescherming

700 Grenen 702 Larikshout 703 Mahonie 706 Eiken

707 Walnoot 708 Teak

710 Pijnboom

712 Ebbenhout 727 Palissander

728 Rood ceder 729 Dennengroen

900 Wit 903 Basaltgrijs

905 Patina 906 Parelgrijs 907 Kwarts grijs

731 Oregon pine 732 Eiken licht

701 Kleurloos
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BUITEN 

ANDERE KLEUREN DIE ZIJN AFGE-
STEMD OP HET VERGRIJZINGS-
PROCES VINDT U OP PAGINA 13. 
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BUITEN 

> Transparant, zijdemat, voor buiten
> Speciaal aanbevolen voor houten gevels, carports, balkons, 

omheiningen, schuttingen etc.
> Natuurlijke Olie Beits is een basis- en toplaag in één. 

Het produkt werkt waterafstotend, is geschikt voor alle 
weersomstandigheden en UV- bestendig. Het ademende 
oppervlak bevat ook ingrediënten die het hout beschermen 
tegen aanslag van schimmel, algen en paddestoelen.

> 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!

> Natuurlijke Olie Beits is verkrijgbaar in 0,75 l; 2,5 l;  
voor professioneel gebruik ook in 25 l verkrijgbaar.

> 1 liter is voldoende voor ca 26 m2 bij 1 laag.

OLIE BEITS EFFECT

Te verwerken met: 

Op vuren Op vuren Op vuren

Om aan de eisen van moderne architectuur te voldoen, nu 
ook verkrijgbaar in vier aantrekkelijke zilver-metallic kleuren!

1142 Graffit zilver 1143 Onyx zilver1140 Agaat zilver
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BUITEN 

G
etest volgens DIN EN 71.3; speeksel en transpira

tie
voch

t

Onschadelijk
voor mens, dier en plant

(na droging)

SNELLER, VOORDELIGER EN  
ZUINIGER IN GEBRUIK!
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BUITEN 

> Transparant, zijdemat voor buitenshuis
> Aanbevolen voor gevels, hekken, balkons, tuinhuizen, 

palen etc. 
> Eenmaalbeits, bladdert, schilfert en scheurt niet. Is 

weer- en UV-bestendig, vochtregulerend en verminderd 
uitzetten en krimpen van het hout.

> Aantal lagen: 1 laag
> Verkrijgbaar in 0,75 l; 2,50 l; 25 l
> 1 liter is voldoende voor ongeveer 26 m2.

Te verwerken met: 

Op vuren

Op vuren

Op vuren

Op vuren

Op vuren

Op vuren

Op vuren

Op vuren

Op vuren

Op vuren

Een hoge olieconcentratie voor dubbele dekking,  
bespaart tijd en geld!

EENMAAL BEITS HSPLUS

Op vuren Op vuren

Op vuren

*Geringe UV-bescherming

9211 Vurenhout wit 9212 Zilverpopulier 9221 Grenen 9232 Mahonie

9234 Scand. rood 9235 Rood ceder 9236 Larikshout 9241 Eiken

9242 Dennengroen 9261 Walnoot 9262 Teakolie kleurloos 9264 Palissander

9271 Ebben
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BUITEN 

Getest volgens
 EN 927-6

12x
UV-BESCHERMD

UV-BESCHERMINGSOLIE EXTRA: 
BESCHERMD TEGEN AANSLAG VAN 
SCHIMMEL, ALGEN EN ZWAMMEN.

Foto: Schwörer-Haus KG



Zijdemat met beschermende filmlaag420 Farblos Extra
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BUITEN 

Te verwerken met: 

Onbehandeld of met conventionele olie 
behandeld hout zonder UV-bescherming.

Met Osmo UV-beschermingsolie behan-
deld hout.

UV-BESCHERMINGSOLIE &
UV-BESCHERMINGSOLIE EXTRA

Perfecte bescherming tegen de zon – de eerste kleurloze  
UV-bescherming voor buitenhout!

* Biociden veilig gebruiken. Voor gebruik de gebruiksaanwijzing en productinformatie lezen. 

 > Kleurloos of transparant, zijdenmat, voor buitenshuis
 > Bijzonder aanbevolen voor alle haakse houten  

oppervlakken buitenshuis: Houtengevels, balkonvloeren, 
vensters, deuren enzovoorts.

 > UV-beschermingsolie verlengt bij reeds geverfd en  
behandeld hout de renovatie-interval aanzienlijk, als enkele 
deklaag wordt het vergrijzingsproces verhindert met de 
UV-beschermingsfactor 12 in vergelijking met onbehandeld 
hout.

 > UV-beschermingsolie bevat stoffen die bescherming  
bieden tegen schimmel-, algen- en paddestoelenaanslag.

 > Aantal lagen: bij onbehandeld hout twee lagen, in het  
geval van renovatie is één laag op het schoongemaakte 
oppervlak in de regel genoeg. Zonder schuren!

 > Verpakkingsgrootte: 0,75 l - 25 l 
 > 1 liter is voldoende voor ca. 18 m2. 

420 Kleurloos,  
Zijdemat met be-
schermende filmlaag

425 Eiken,  
Zijdemat met be-
schermende filmlaag

428 Rood Ceder,  
Zijdemat met be-
schermende filmlaag

410 Kleurloos,  
Zijdemat met be-
schermende filmlaag
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BUITEN 

HOUTIMPREGNERING WR

Te verwerken met: 

De speciale houtbescherming basiscoat beschermd tegen 
plantaardige en dierlijke houtbeschadegingen.

> Kleurloos, voor buitenshuis
> Speciaal aanbevolen voor hout dat niet in contact komt 

met de grond zoals, ramen, deuren, rolluiken, pergola‘s, 
tuinmeubelen

> De impregnatie is zeer waterafstotend, beperkt uitzetten 
en krimpen, biedt preventieve bescherming tegen dier-
lijke en plantaardige houtbeschadiging zoals blauwzucht 
en verrotting

> Osmo Houtimpregnatie WR: Ideaal als basiscoat voor 
toepassing bij oliegedragen producten (zoals Osmo Een-
maalbeits, UV-Beschermingsolie, Landhuisverf); 

> Aantal lagen: Eén laag is voldoende; een toplaag wordt 
aanbevolen

> Leverbaar in 0,75 l; 2,5 l en voor professioneel gebruik 
25 l

> Verbruik: 160-200 ml per m².

* Biociden veilig gebruiken. Voor gebruik de gebruiksaanwijzing en productinformatie lezen. 
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BUITEN 

Verfrist uw tuinmeubels - geschikt voor Teak en andere hard-
hout soorten.

> Onderhoudsset voor hout buitenshuis
> Aanbevolen voor tuin en terrasmeubels

INHOUD VAN DE SET: 

 > Power Gel Houtontgrijzer – voor het herstellen van de 
natuurlijke kleur van het hout. 

 > Tuinmeubel oliespray – verzorgt, beschermt en verfraait 
tuinmeubels (water- en vuilafstotende olie). 

 > Schuurvel en Borstel

TUINMEUBEL VERZORGINGSSET



22

KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BUITEN 

> Concentraat met hoge werkzaamheid 
(voor buitenshuis)

> Verwijdert vervuilingen
> Verpakkingsgrootte: 1 l - 5 l 
> 1 liter is voldoende voor ca. 30-100 m2 

(afhankelijk van de graad van vervuiling)

HOUT TERRASREINIGER

> Concentraat met hoge werkzaamheid  
(voor buitenshuis)

> Verwijdert groene aanslag
> Verpakkingsgrootte: 1l - 5l 
> 1 liter is voldoende voor ca. 30-100 m2  

(afhankelijk van de hoeveelheid aanslag)

GARD CLEAN

* Biociden moeten zeker gebruikt worden. Voor gebruik de gebruiksaanwijzing en product- 
informatie lezen. 

POWER GEL HOUTONTGRIJZER
> Deegachtige speciaalreiniger, voor bui-

tenshuis
> Betrouwbare anti-vergrijzer
> Verpakkingsgrootte: 0,5 l tot 2,5 l met 

schrobber
> 1 liter is voldoende voor ca. 10 m2  

(afhankelijk van de graad van vergrijzing).
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Gebruikt u onze leverancierszoek-
machine op www.osmo.de. 

WPC & BPC REINIGER

> Concentraat met hoge werkzaamheid  
(voor buitenshuis)

> Reinigt WPC & BPC-composiet  
oppervlakken betrouwbaar

> Verpakkingsgrootte: 1 l; 5 l 

Let op: Op het gehele oppervlak gebruiken! Ondergrond voor 
gebruik op de verdraagzaamheid van het product testen. 

Voor de optimale reiniging van uw 
WPC- of BPC-composiet terras 
met de de WPC&BPC reiniger, 
biedt Osmo de Terras- en vloerr- 
einiger aan. U kunt bij interesse 
contact opnemen met uw  
vertrouwde Osmo verkooppunt. 

VERWERKINGSTIP
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KLEUREN EN BESCHERMING VOOR BUITEN ONDERHOUD EN GEREEDSCHAP

GEREEDSCHAP VOOR  
OPTIMALE RESULTATEN
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TERRAS- EN VLOERREINIGER

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

ROL- EN STRIJKSET

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

HARSVERWIJDERINGSSET

Verwijdert door harsgal ontstane vlekken eenvoudig 
en snel!

KWASTEN

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

TUINMEUBEL-OLIESPRAY

Ideaal om geoliede of niet voorbehandelde hard-
houten tuinmeubels op te frissen. Beschermt en 
verzorgt. Eenvoudig en snel!

TELESCOOPSTEEL

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

VLOERBORSTEL MET HANDGREEP

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

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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Originele  
RAL-kleur 8028

dekkend

LANDHUISKLEUREN EN OLIEBEITS  
MENGTINTEN.

Beitsen laten de on-
dergrond doorschijnen. 
De verschijning van de 
kleur wijkt dus bij elke 
houtsoort optisch af van 
de RAL/NCS kleurtonen. 

186 RAL- und 1950 NCS-kleuren 
 
Als alternatief voor de gebruikelijke lakken biedt Osmo nu ook 
houtverf, op basis van olie, in RAL- en NCS kleuren als kleur-
schakeringen aan. Alle Osmo Landhuisverf is op aanvraag 
beschikbaar met werkstoffen ter bescherming tegen algen 
en schimmel. Osmo Landhuisverf in RAL-kleurschakeringen 
worden op bestelling tegen vergoeding gemengd en zijn in 
Duitsland binnen 3-5 werkdagen leverbaar.  
Beitsen laten de houtnerf zichtbaar. De tint van de RAL / NCS 
kleuren is afhankelijk van de houtsoort. De minimumbestelling 
bedraagt hierbij per kleur slechts 1 x 2,5 liter.  
Het resultaat van de menging is vooraf niet precies te bepalen. 
De zogenaamde ‚Effect‘, ‚Licht‘ en ‚Metallic‘-kleuren zijn niet 
beschikbaar.

Transparant
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VERGELIJK NU

ÉÉN SYSTEEM, ALLE VOORDELEN VERENIGD

ANDERE SYSTEMEN IN VERGELIJKING

TRADITIONEEL AFWERKSYS-
TEEM 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:

© 2015 NL 1.0 Technische veranderingen en leveringsmogelijkheden voor-
behouden. Maten, prijzen en afbeeldingen onder voorbehoud. Ondanks 
de uitvoerige controle op de inhoud van deze catalogus kunnen we fouten 
niet uitsluiten. De kleurweergave is niet bindend. Vanwege ontwikkelingen 
in de productverbetering behouden wij ons veranderingen voor. 

Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG 

Affhüppen Esch 12 
D-48231 Warendorf 

Postfach 110161 
D-48203 Warendorf

Telefoon +49 (0)2581/922-100 
Fax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de 


