
 
 
  
 
 
 
  Produkta informācija Nr.1 
   
 

DEKORWACHS TransparentHigh Solid 
Pusmatēts, caurspīdīgs vai daļēji caurspīdīgs koka apdarei iekšdarbiem  
KLARWACHS  
 

 

Apraksts 
OSMO DEKORWACHS Transparent ir 
daļēji caurspīdīgs vai pilnībā caurspīdīgs 
apdares līdzeklis kokam. Uzklājot vienu 
vienīgu kārtu jūs varat panākt izskatīgu 
profesionālas kvalitātes pusmatētu apda-
ri, kuru var uzpulēt, lai panāktu lielāku 
spīdumu. Akcentē koka tekstūru un 
šķiedru.  
OSMO DEKORWACHS Transparent ir 
gatavots no dabīgo eļļu un vasku 
maisījuma un tas ir mikro-porains (ļauj 
koka virsmai elpot). Šis pārklājums 
neplaisā, neatslāņojas, neuzbriest. Tas ir 
ūdens atgrūdošs un noturīgs pret trai-
piem, un tas netiek bojāts no ūdens 
paliekām. Netīrumus var viegli uzkopt. To 
var lietot koka apdarei arī telpās ar 
paaugstinātu mitrumu, kā piemēram, 
virtuvēs vai vannas istabās.  
OSMO DEKORWACHS Transparent 
vaskam ir pabieza konsistence (tiksotro-
pa) un to ir ļoti viegli uzklāt. Tas prasa 
pavisam nelielus vai vispār nekādus 
uzturēšanas izdevumus un kalpo ļoti ilgi. 
Izžuvusī virsma ir noturīga pret vīnu, alu, 
kolas dzērieniem, kafiju, tēju, augļu 
sulām, pienu un ūdeni saskaņā ar DIN 
68861-1C (Vācijas Rūpniecības Norma). 
OSMO KLARWACHS ir bezkrāsains, 
pusmatēts. Tas ir daudz šķidrāks un ir 
pielietojams arī profesionālā veidā 
mērcējot vai pūsot. Tas dziļi iesūcas 
koksnē un ir sevišķi labi piemērojams, lai 
apstrādātu tumšo cietkoksni, tādu kā 
Jatoba, Meranti, Wengé, Merbau, Ebony 
u.c. (uz grīdas) 
 
Produkts no dabīgām eļļām un vaska 
OSMO DEKORWACHS Transparent ir 
gatavots no dabīgajām augu eļļām un 
vaskiem. Dabīgās eļļas un vaski iesūcas 
dziļi kokā, saglabājot to elastīgu un 
dzīvīgu, neļauj tam kļūt sausam un traus-
lam. Tiek samazināta koka saraušanās 
un uzbriešana. Koks elpo, ļaujot mitru-
mam iztvaikot no tā.  
Veselība un apkārtējā vide 
OSMO DEKORWACHS Transparent 
nesatur ne biocīdus, ne konservējošās 
vielas. Tas ir drošs cilvēkiem, 
dzīvniekiem un augiem kad izžuvis, 
saskaņā ar Vācijas DIN 53 160 (izturīgs 
pret sviedriem un siekalām) un Eiropas 

Normatīviem EN 71 (piemērojama bērnu 
rotaļlietām). Ir pieejami testa sertifikāti.  
OSMO COLOR kompānijas principi, kas 
attiecas uz ražošanu un izejmateriālu 
izvēli, tikai droši un apkārtējai videi 
draudzīgi, gan ražošanas laikā, gan arī 
uzklāšanas laikā, atspoguļoti sertifikātos, 
kas atbilst standartam DIN EN ISO 9001 
(kvalitātes vadība) un DIN EN ISO 14001 
(vidi aizsargājoša vadība). 
 
 

    
 

 
Pielietošana 
Visas interjēra koka virsmas: sienas 
paneļi, griesti, karnīzes, sijas, mēbeles, 
durvis, galdu kājas un apmales, 
rotaļlietas. Lietojams arī visādu veidu 
grīdas apdarei (skatīt OSMO 
HARTWAHCS-ÖL) 
Uzklājams uz visāda veida koka 
virsmām, arī uz laminēta koka, 
saplākšņa, OSB un korķa (visas bez 
grunts). 
 
Krāsu izvēle 
OSMO DEKORWACHS Transparent ir 
pieejams vispazīstamāko koksnes šķirņu 
nokrāsās, kā arī viens bezkrāsainais tonis 
un speciālais bezkrāsasinais vasks priekš 
eksotiskām koksnēm.    
OSMO DEKORWACHS Transparent ir 
daļēji caurspīdīgs. Apstrādes gala 
rezultātu var ietekmēt koka dabīgā 
nokrāsa. Vislabākais rezultāts parasti tiek 
panākts, ja lieto vasku, kurš vistuvāk 
atbilst apstrādājamā koka dabīgai 
nokrāsai, vai izvēloties nedaudz tumšāku 
vai bezkrāsaino vasku. Gaišo toņus 
vajadzētu lietot tikai uz jaunām gaišas  
koksnes virsmām (iesakām veikt 
mēģinājuma krāsojumu pirms tam). Visi 
toņi ir savstarpēji jaucami kopā.  
Ja tiek lietoti dažādi iepakojumi ar 
atšķirīgiem partijas numuriem, lūdzu 
sajaukt tos kopā lielākā traukā, lai 
izvairītos no krāsu atšķirības. 
 

No. 1101 OSMO KLARWACHS 
(pusmatēts, var uzklāt ar mērcēšanu, ļoti 
labas iesūkšanās spējas). 
No. 3101 Bezkrāsains 
No. 3111 Balts 
No. 3123 Kļava 
No. 3127 Savanna 
No. 3128 Dižskabārdis 
No. 3136 Bērzs 
No. 3137 Ķirškoks 
No. 3138 Sarkankoks  
No. 3151 Pelēki-zils 
No. 3156 Dimantu zaļš 
No. 3161 Melnkoks 
No. 3164 Ozolkoks 
No. 3166 Riekstkoks             
 
Nepieciešamais skaits apdares kārtu  
Viena (grīdām, galdu virsmām u.t.l.: 
divas) 
Iepakojums 
0.125 litri, 0.375 litri, 0.75 litri,   
2.5 litri 
Lielāki tilpumi pēc pieprasījuma. 
Patēriņš  
Aptuveni 20 m² ar litru, gluds koks  
(KLARWACHS 16 m²) 
Rupjam vai porainam kokam 
nepieciešams vairāk materiāla dēļ tā 
virsmas struktūras. 
 
Virsmas sagatavošana 
Koka virsmai jābūt tīrai, sausai 
(maksimālais mitruma saturs 20 %) un 
nesasalušai. 
Mēbeļu virsmas:  apstrādāt ar 
smilšpapīru līdz vēlamajai gluduma 
pakāpei- rūpīgi attīrīt no visim putekļiem. 
Iepriekš beicētas virsmas: jāattīra vai 
viegli jānoslīpē. 
Vecās krāsas un lakas kārtas jānoņem 
pilnībā (ar OSMO ABBEIZER vai 
noslīpējot). 
Ja virsma saglabājusies labā stāvoklī un 
nepieciešams tikai nedaudz atsvaidzināt 
to: attīriet to ar drānu vai viegli 
noslīpējiet. 
Koks, uz kura var rasties zilējums  (piem. 
priede, kas atrodas telpās ar lielu mitru-
ma daudzumu) sākotnēji apstrādāt vienā 
kārtā ar OSMO HOLZPROTEKTOR (ne-
satur biocīdus) vismaz nedēļu pirms 
apstrādes ar OSMO DEKORWACHS 
Transparent. 



 

 
 

Dotā informācija sniegta pēc mūsu labākās pieredzes, tā nesaista ar atbildību. 
 
 

Ražotājs: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG,  Affhüppen Esch 12, D- 48231 Warendorf 
phone +49 (0)2581 / 922-100, fax +49 (0)2581 / 922-200 Internet: www.osmo.de, e-mail: info@osmo.de 

Izplatītājs: „Salons Objekts“ SIA, Mūkusalas iela 42, Rīga, LV – 1004 
Tel. +371 67619913, Fax. +371 67607734, www.salonsobjekts.lv, e-pasts: salons@salonsobjekts.lv  

 

Savienojamība 
Var pārklāt pa virsu uz visiem OSMO 
vaskiem, OSMO EINMAL-LASUR HS un  
citām beicēm and OSMO HOLZPRO-
TEKTOR (nesatur biocīdus). 
 
Korozija 
Vietās ar augstu mitruma saturu, 
iesakām lietot galvanizētas, 
neoksidējošas naglas un stiprinājumus. 
 
Uzklāšanas metodes 
Plāni iesmērējot ar otu, pulējamo mašīnu 
vai ar drānu. KLARWACHS: plāni 
iesmērējot ar otu, mērcējot un  ar pulve-
rizatoru . 
OSMO DEKORWACHS Transparent ir 
gatavs lietošanai. Neatšķaidīt. Rūpīgi 
izmaisīt. Uz tīras, sausas virsmas 
uzklāt plānā kārtā vienmērīgi pa visu 
virsmu ar stingru kvalitatīvu otu vai 
drānu koka šķiedras virzienā.  
Ja nepieciešams dziļāks, tumšāks tonis, 
var uzklāt otru plānu kārtu, pēc 12 stun-
du žūšanas laika starp kārtām. 
 
Lai panāktu augstāku spīdumu, 
nožuvušo virsmu var uzpulēt ar sausu, 
tīru kokvilnas drānu vai OSMO 
POLIERKISSEN (ļoti smalka tērauda 
dzija 000 pakāpes) vai skotu paliktni. 
 
Kur tas ir iespējams, uzklāt no visām 
pusēm pirms detaļas uzstādīšanas.  
 
Grīdas  
Koka grīdu bezkrāsainai apstrādei (arī 
korķā un OSB) mēs iesakām mūsu 
OSMO HARTWAHCS-ÖL, kurš tika 
speciāli izveidots šim nolūkam. Tas 
padara grīdu ļoti noturīgu pret nodilšanu. 
Pēc apstrādes grīda ir viegli uzkopjama 
un tai ir ūdens atgrūdošas īpašības. Tā 
kā šīs virsmas ir pakļautas lielai 
mehāniskai slodzei, iesakām apstrādāt 
divās kārtās (skatīt produkta informāciju 
Nr. 2). 
Ozola un citām cietkoku grīdām iesakām 
veikt bezkrāsaino apstrādi. Tumšajām 
cietkoksnes šķirnēm (Jatoba, Wengé, 
Meranti, Ebony, Merbau, u.c.) lietojiet 
OSMO KLARWACHS. 
 
Grīdu krāsainā apstrāde 
1. Uzklāt vienu kārtu OSMO 
DEKORWACHS Transparent vai 
maisījumu no  OSMO DEKORWACHS 
Decken un OSMO HARTWAHCS-ÖL 
(attiecībās 1:10). Noslaucīt pārpalikumus 
un atstāt žūt līdz nākamai dienai, 
nodrošinot labu ventilāciju (Ieteicama trīs 
kārtu apstrāde).  

Nobeigumā uzklāt OSMO 
HARTWAHCS-ÖL divās kārtās (skatīt 
produkta informāciju Nr. 2) 
 
Korķa grīdas: 
1. Uzklāt ļoti plānā kārtā ar lakas lielo 
špakteļlāpstu. Vēlāk, vismaz pēc 24 
stundām, uzklāt otru kārtu arī ļoti plānu. 
Atstāt žūt vismaz 24 stundas.  
Pēc iespējas, apstrādājiet korķa flīzes 
pirms ieklāšanas, lai izslēgtu liekas eļļas 
uzkrāšanos salaidumvietās un stūros, 
kas var attiecīgi pagarināt žūšanas laiku. 
Pēc pilnīgas virsmas nožūšanas, var 
uzpulēt lielāka spīduma panākšanai. 
OSMO eļļas žūst oksidēšanās rezultātā. 
Virsma kļūst stingrāka un daudz 
noturīgāka 2-3 nedēļu laikā pēc 
apstrādes. 
 
Instrumentu tīrīšana 
Ar OSMO PINSELREINIGER UND 
VERDÜNNER (nesatur benzolu) vai 
lakbenzīnu. 
 
Žūšanas laiks 
Aptuveni 12 stundas (nodrošināt labu 
ventilāciju); putekļu neuzņēmīgs pēc 
aptuveni 6 stundām. 
 
Ekspluatācija 
Nav nepieciešami sarežģīti uzturēšanas 
paņēmieni. Ja nepieciešams, uzklājiet vēl 
vienu kārtu uz tīras, sausas virsmas kā 
iepriekš aprakstīts. 
Grīdas: ikdienas uzkopšanai lietojiet 
putekļu lupatu, birsti vai putekļu sūcēju. 
Stipri sasmērētas virsmas var tīrīt ar 
ūdeni (saturošu OSMO WISCH-FIX). 
Noturīgie traipi: tīrīt ar OSMO 
WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGS-
MITTEL. Šis līdzeklis arī atsvaidzina, 
uzspodrina virsmu. Kad virsma palikusi 
bāla, uzklājet vienu plānu kārtu OSMO 
HARTWAHCS-ÖL. 
Bojājumi: iznēsātās un bojātās virsmas 
attīriet ar OSMO POLIERKISSEN 
samērcētu OSMO WACHSPFLEGE- 
UND REINIGUNGSMITTEL līdzeklī (vai 
slīpējot, ja nepieciešams)– ļaujiet nožūt– 
uzklājiet vienu kārtu OSMO 
HARTWAHCS-ÖL- atstājiet nožūt uz 
nakti un uzpulējiet pa virsu ar OSMO 
WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGS-
MITTEL. Jūs neredzēsiet ne labojumus 
ne atšķirības no pārējās virsmas. 
 
Uzglabāšana  
Var uzglabāt līdz pat 5 gadiem un vairāk, 
ja iepakojums ir pilns un cieši aizvērts. 
Uzglabāt sausā vietā. Ja produkts 
sabiezējis dēļ sala, tas iegūst normālu 
konsistenci 24-36 stundu laikā pie 
normālas temperatūras. 

Sastāvs 
50-60 % cieto vielu daudzums  
(OSMO KLARWACHS 40% ) 
Pamatsastāvs: dabīgās augu eļļas un 
vaski (karnauba vasks, kandeliļļas vasks, 
saulespuķu eļļa, ušņu eļļa, sojas eļļa); 
dzelzs oksīda un organiskie pigmenti, 
titāna dioksīds (baltais pigments), visi ir 
oficiāli apstiprināti pielietošanai pārtikas 
sektorā; ūdens atgrūdošas piedevas; 
žūšanas paātrinātāji; šķīdinātājs: 
dearomatizētais lakbenzīns (nesatur 
benzolu – saskaņā ar Eiropas Farmako-
pejas tīrības prasībām). 
Detalizēta deklarācija par sastāvdaļām pēc 
pieprasījuma 
 
Tehniskie dati 
Īpatnējais svars:  0.90 - 0.96 g/cm3 

Viskozitāte:          tiksotrops, biezs 
Smarža:               niecīga/viegla, bez 
                            smaržas pēc žūšanas 
                           
 

OSMO KLARWACHS 
Īpatnējais svars:  0.85 g/cm3 

Viskozitāte:          62”, 2 mm saskaņā ar 
                            DIN 53211, šķidrs 
Uzliesmošanas  
punkts:                Degošs-Aizdegšanās 
                            pēc ASTM D > 55°C. 
Izžuvuša virsma slikti degoša, saskaņā 
ar TL A-053.  
Ugunsgrēka apkarošana saskaņā ar 
Vācijas DIN 4102 prasībām- Klase B2 .  
 
Brīdinājumi 
Sargāt no bērniem. Nepildīt traukos, 
kurus parasti lieto pārtikai un dzērieniem. 
Nodrošināt labu ventilāciju. Nestrādāt 
atklātas liesmas, karstu virsmu vai 
neaizsargātu elektrisko ierīču tuvumā. Ja 
nokļūst acīs, nekavējoties skalot tās ar 
lielu daudzumu ūdens. 
 
Nekavējoties izmazgāt samērētās drānas 
vai ievietot tās uguns drošā konteinerā 
(pašaizdegšanās risks). 
 
 


