
 

 
 

 

Productinformatie: Decorwas Dekkend High Solid 
 
Osmo Decorwas Dekkend is een dekkende houtbehandeling voor binnen. Twee lagen zijn 
voldoende om een gelijkmatig, licht glanzend en slijtvast oppervlak te realiseren dat een op 
schuurlak lijkende aanzien heeft.  De houtstructuur blijft herkenbaar.  
Osmo Decorwas Dekkend is gemaakt op basis van natuurlijke oliën en was en heeft een open 
poriënstructuur. Scheurt niet, bladdert niet af en geen schilfervorming. 
Osmo Decorwas Dekkend is waterafstotend, wisvast en ongevoelig voor huishoudelijke 
chemicaliën (volgens DIN 68861-1C bestand tegen wijn, bier, cola’s, koffie, thee, 
vruchtensap, melk, water etc.) en is daarom buitengewoon veelzijdig inzetbaar.   Osmo 
Decorwas Dekken is zeer gemakkelijk te verwerken (druppelvorming voorkomende 
samenstelling).  

 
Op basis van natuurlijke olie en was 
Osmo Decorwas Dekkend is samengesteld uit natuurlijke, plantaardige oliën en wassoorten. De 
natuurlijke oliën en was dringen diep in het hout binnen. Zij houden het gezond en elastisch en 
laten het niet uitdrogen. Het hout kan ademen. Vocht kan ontwijken. Uitzetten en krimp nemen 
af. 

 
Gezondheid en milieu 
Osmo Decorwas Dekkend bevat geen giftige werkzame stoffen en geen conserveringsmiddelen. 
Het gedroogde materiaal is onschadelijk voor mensen, dieren en planten. Het voldoet aan DIN 
53160 (bestand tegen speeksel en transpiratievocht) en aan de EURO-norm EN 71.3 (geschikt 
voor kinderspeelgoed). Testcertificaten zijn beschikbaar. 
Het principe van Osmo om alleen producten te maken en te verkopen die volgens de huidige 
stand van de kennis onschadelijk zijn voor de gezondheid en geen risico opleveren bij productie 
en gebruik, heeft de certificering volgens DIN EN ISO 9001 (kwaliteitsborgingsysteem) en DIN 
EN ISO 14001 (milieuzorgsysteem) mogelijk gemaakt 

 

 
 
 
Toepassingen 
Osmo Decorwas Dekkend is het ideale product voor de decoratieve interieurafwerking: 
voor plafonds en wandbekledingen, stoot- en sierranden, decorbalken, meubels, deuren, rekken 
en speelgoed.  Speciaal ook aanbevolen voor hout in natte ruimtes keuken, badkamer), in 
kinderkamers en op houten vloeren.  
Geschikt voor hout, ook spaanplaat, MDF en kunststof (geen grondlaag!) en om aan te brengen 
over oude behandelingen met open poriënstructuur.  

 
Kleuren 
Osmo Decorwas Dekkend is leverbaar in wit en 10 tinten:  

 
• Nr. 3112 Wit 
• Nr. 3115 Lichtgrijs 
• Nr. 3116  Modder 
• Nr. 3120  Toscana 
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Productinformatie: Decorwas Dekkend High Solid 
 

• Nr. 3124  Geel 
• Nr. 3133  Rood 
• Nr. 3140  Groen 
• Nr. 3152  Blauw 
• Nr. 3158  Sky-Blue 
• Nr. 3165  Brain 
• Nr. 3170  Zwart 

 
 
Alle tinten kunnen met elkaar gemengd worden. 

 
Bij gebruik van meerdere verpakkingen met verschillende chargenummers moeten deze in 
een grotere bak gemengd worden. 

 
Aantal lagen / behandelingen 
2, bij renovaties is in de regel één laag voldoende 

 
Verpakkingsformaten 
0,125 l /  0,375 l /  0,75 l / 2,5 l (alleen wit) 

 
Uitstrijkrendement 
1 l = ca. 20 m²  (bij één laag) 

= ca. 12 m² (twee lagen) 
 
Voorbereiding 
Het houtoppervlak moet schoon, droog en vorstvrij zijn.  Beschadigde laklagen verwijderen (met 
biologisch afbreekbaar Osmo afbijtmiddel of door schuren). Goed behouden laklagen licht 
opschuren, stof zorgvuldig verwijderen.  Oude lasuur- en wasbehandelingen schoonmaken of licht 
opschuren.  Proefstukje behandelen.  
Bij voor blauwkleuring gevoelige houtsoorten in vochtige ruimtes (zoals dennenhout) 
raden wij aan om deze zo mogelijk aan alle zijden voor te behandelen met onze 
biocidevrije impregneerwas Hout-Protector. Nieuw hout indien mogelijk éénmaal aan alle 
zijden behandelen, voordat het verwerkt wordt. 
Kunststof etc. na reiniging met Osmo Penseelreiniger ontvetten.  

 
Compatibiliteit 
Kan aangebracht worden over: 
Osmo wastypes, Osmo oliën en andere lasuren met open poriën (testbehandeling verrichten), Osmo 
houtimpregneermiddel WR, Osmo Houtprotetor (biocidevrije impregneerwas voor binnen), Osmo 
Houtdekverf en  Osmo Landhuisverf voor binnen. 

 
Corrosie 
In ruimtes met een hoge luchtvochtigheid wordt het gebruik van verzinkte, niet roestende spijkers 
en schroeven aanbevolen. 

 
Verwerking 
Met een kwast (voor verwerking met schildermachine AUB om advies 
vragen).  Osmo Decorwas Dekkend is gebruiksklaar.  Niet verdunnen. 
Goed omroeren.  
Met stevige kwast (Osmo blokkwast) dun en gelijkmatig aanbrengen in de richting van de 
houtnerf. Ca. 12 uur laten drogen bij goed ventilatie.  Daarna tweede laag aanbrengen. 
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Produktinformation: Dekorwachs Deckend High Solid 
 
 
Vloeren 
Twee lagen aanbrengen en evt. met Osmo Harde Wasolie (zie productinformatie 2) 
nabehandelen.  Bijzonder dun aanbrengen.  Kan na een grondige droging opgeboend worden.  
Kan nat afgenomen worden (water met Osmo Wis-Fix-Wiswatertoevoeging).  Voor hardnekkige 
vlekken en periodieke verzorging randen wij Osmo Wasverzorging en Reinigingsmiddel aan.  

 

 
Transparantkleurige behandeling: Zeer mooie accentuering van de houtnerf:  Gewenste kleur in 
een dunne laag aanbrengen en meteen zorgvuldig uitwrijven met een doek of spons of de kleur 
heel eenvoudig mengen met Osmo Harde Wasolie (bijv. in een verhouding 1:10).  

 
*Aanwijzing: Bij wit op een donkere ondergrond zijn soms 3 lagen nodig.  Het aanbrengen van te 
royale hoeveelheden en een ontoereikende ventilatie leiden tot langere droogtijden.  In geval van 
een onbekende ondergrond een test verrichten om de verwerkingseigenschappen te testen 
(verloop, droging, geur).  

 
Reiniging van gebruikte apparaten en hulpmiddelen 
Met Osmo Penseelreiniger (benzeenvrij) of terpentinevervanger. 

 
Droogtijd 
Ca. 12 uur – zorg voor goede ventilatie. 
Stofdroog in ca. 6 uur. 

 
Onderhoud 
Gemakkelijk te onderhouden tot onderhoudsvrij. Wisvast en bestand tegen huishoudelijke 
chemicaliën i.o.m. DIN 68861-1C.  Indien nodig nog een laag aanbrengen op het schone, droge 
oppervlak.  

 
Houdbaarheid 
5 jaar of langer houdbaar, indien droog en goed afgesloten opgeslagen. Indien door vorst 
stroperig geworden, vóór gebruik 24-36 uur bij kamertemperatuur opslaan.  

 
Basis: natuurlijke plantaardige oliën en wassen (zonnebloemenolie, sojaolie, carnaubawas, 
candelillawas en paraffine). Aromatenvrije testbenzine (benzeenvrij, voldoet aan de 
reinheidsnormen van het Europese farmacopee). Dit product voldoet volgens EU-richtlijn 
(2004/42/EC) aan het toegelaten VOC-gehalte van max. 550g/l (cat. A/e (2007). 

 
Pigmenten: ijzeroxidepigmenten, organische pigmenten, titaniumdioxide witpigment, alle 
toegelaten voor de levensmiddelensector. 

 
Additieven: siccatieven (droogmiddelen) en waterafstotende 
additieven. Gedetailleerde volledige producentenverklaring op 
aanvraag. 

 
Fysische eigenschappen 
Soortelijk gewicht: 1,2 - 1,3 g/cm³ 
Viscositeit: thixotroop, roomachtig 
Geur: zwak/mild, na droging geurloos Vlampunt: 
hoger dan 55 °C (VbF A III) volgens DIN 53213 
Het brandgedrag van de gedroogde laag voldoet aan de eisen van DIN 4102 (brandgedrag 
van bouwmaterialen en –onderdelen), klasse B2 (normaal ontvlambaar). 
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Productinformatie: Decorwas Dekkend High Solid 
 
Veiligheidsaanwijzingen 
Zorg ervoor dat kinderen niet bij het vloeibare product kunnen komen. 
Vul het product niet in potten, flessen etc. die bestemd zijn voor voedsel of dranken. Uit 
de buurt van levensmiddelen, dranken en diervoeders houden. 
Zorg voor een goede ventilatie.  Bevat 2-Butanonoxim.  Kan allergische reacties veroorzaken. 
Bij contact met het oog meteen uitspoelen met schoon water. 

 
Opgelet:  In het vloeibare product gedrenkte doeken na gebruik meteen uitwassen of bewaren in 
een luchtdicht gesloten houder (zelfontbrandingsgevaar). 

 
 
 
 
De bovenstaande informatie werd verstrekt naar beste weten en kunnen, maar kan niet 
worden uitgelegd als een garantie van welke aard dan ook. (Stand: 06/2006) 
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