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OTTOSSON  FÄRGMAKERI AB  

Ottososonovy barvy na bázi lněného oleje pro stavby a uměleckou malbu 

 

Linum usitatissimum 

„ Len je stará pěstovaná kultura, která roste jen v mírných klimatických pásmech. Území kolem  Baltického 

moře má pro tuto vysoce hodnotnou rostlinu ideální klimatické podmínky. Lněný olej, který používáme, se 

pěstuje a lisuje  v jižním Švédsku. Lněný olej má jedinečnou vlastnost: oxiduje v reakci s kyslíkem obsaženým 

ve vzduchu a mění se z tekutiny v pevnou látku“ 

Lněný olej – surovina 

Lněný olej, který používáme, získáváme vždy lisováním za studena. Naše metoda – lisování lněného oleje  ze 

semen bez předchozího zahřátí sice vede k nižšímu výnosu z lisování, ale konečný výsledek je čistější 

a průzračnější produkt. 

˃  Čerstvě vylisovaný lněný olej se nazývá za studena lisovaný olej a před dalším zpracováním se skladuje 

minimálně 6 měsíců. Čirý, čistý olej se pak plní do nádob a je připraven k použití. Surový lněný olej má 

nedostižnou schopnost , bez potřeby zahřátí, proniknout do podkladu, protože jeho povrchové pnutí je nižší 

než povrchové pnutí vody. Tato vlastnost umožňuje lněný olej používat jako podklad a základ pro práci 

v exteriéru. Tento typ oleje používáme i při výrobě našich uměleckých barev.. Surový lněný olej relativně 

pomalu vysychá. Aby se  jeho vlastnosti v tomto ohledu zlepšili, naučili se lidé olej zahřát. Tomuto postupu se 

říká „ převaření“ a výsledkem je produkt označený jako za studena lisovaný převařený lněný olej. 

Při převaření, jak ho provádíme my, se olej zahřeje na 140°C a přivede se kyslík a různé soli kovů, aby bylo 

převaření reaktivnější. Olej potom je trochu hustší, ale má zároveň lepší přilnavost a lepší schopnost pronikat 

do podkladu. Takto upravený olej používáme jako pojivo našich barev. Zušlechťujeme surový olej i další starou 

metodou, která spočívá v tom, že olej necháváme více měsíců vystavený vlivu slunce a kyslíku. Olej v této fázi 

oxiduje a zahušťuje se, zároveň se působením slunce bělí. Takto modifikovaný olej se nazývá sluncem 

zoxidovaný olej a používá se jako přídavek do barvy při závěrečných nátěrech, aby se zlepšil jejich  lesk, tekutost 

a vysychavost. 

Lněný olej – pigmenty 

Pigmenty se z chemického hlediska dělí na organické a anorganické sloučeniny. Organické vychází ve 

své skladbě z uhlovodíků – anorganické převážně ze sloučenin kovů a minerálů. Anorganické 

pigmenty jsou obecně světlostálejší  než pigmenty organické a fungují nejlépe ve spojení s lněným 

olejem.  Anorganické pigmenty jsou například všechny země, všechny pigmenty na bázi kysličníků 

železa,zinku, titanu a kobaltu. Velmi jsme se snažili používat v našich barvách anorganické pigmenty a 

současně jsme se snažili splnit potřebu trhu, který žádá širokou paletů barevných odstínů při splnění požadvků 

na ochranu životníhoprostředí. Krátce řečeno – našli jsme i moderní anorganické pigmenty, které byly schopny 
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nahradit staré, barevně intenzivní pigmenty s obsahem chromu,kadmia a olova. Jsou to jiné sloučeniny kovů – 

jak by se je dalo z hlediska politiky ochrany životního prostředí nazvat. 

Můžete si být jisti, že při výrobě používáme z přírody získávané okry, umbry a terry, které nenahrazujeme 

pigmenty na bázi kysličníku železa, jež jsou jim podobné. Kostní čerň opravdu  ještě vždy vzniká pálením 

zvířecích kostí a kobaltová modř obsahuje pravý kobalt ˃ 

 

 

 

Výroba – řemeslo 

Při výrobě olejových barev se musí spojit obě složky – lněný olej a barevný pigment. Řemeslo proto, že se 

musí rozumět a musí se vyhodnotit poměr různých pigmentů  vůči lněnému oleji. Pigmenty jsou svéráznými 

jedinci a chovají se naprosto odlišně při smíchání s lněným olejem. 

˃  Největší význam na počátku procesu má mechanické zpracování. Používámé různé míchače a válce, abychom 

docílili optimálního účinku. Zde bych chtěl vyzdvihnout  používání našich ztrojených válců. Metoda „ lisování“ 

barev, při kterém se pigment jemně rozprostírá do lněného oleje, je metodou, o níž najdete zmínky v literatuře 

již v XV. Století. Až do roku 1840 se pracovalo opravdu jen rukama, pak se přešlo všeobecně na strojové 

zpracování ve ztojených válcích. Některé naše směsi barev sice vyrábíme v moderních  disolverových 

míchačkách, ale právě přírodní pigmenty vyžadují válce, aby vše dobře fungovalo. Do roztírané barevné pasty 

se přidává více lněného oleje, až se dosáhne té pravé viskozity, které je podobná hustému kyselému mléku. 

Rovnováha mezi lněným olejem a pigmentem ma velký význam pro skladování. Pokud je olejová barva dobře 

uzavřená v nádobě, tak vydrží mnoho let. 
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Když tónujeme naše standardní barevné odstíny, pak používáme různé barevné základy, které jsou ale vždy 

složené pouze z pigmentu a lněného oleje. Například kodaňská zeleň je složena z barevných základů černého 

železitého kysličníku, chromoxidové zeleně, zelené umbry, zlatého okru žlutého kysličníku železa a trošky 

zinkové běloby. Když je barva hotová, tak se buď uloží nebo plní do plechových dóz. Mnohé se děje ručně, takže 

se celá výrobní činnost dá nazvat zindustrizovaným řemeslem. Výroba speciálních odstínů probíhá následovně:  

Náš zákazník si přeje barevný odstín podle vlastní předlohy. K tomu poslouží úlomek staré barvy nebo nějaký 

objekt, na kterém se barevný tón zachoval. Naše vědomosti o míchání barev nám umožňují, abychom rychle 

vyhodnotili, které barevné základy musíme použít, abychom dostali požadovaný odstín. Toto míchání je až 

nápadně podobné práci kuchaře, který se snaží správně okořenit své jídlo. To co chutná v případě kuchaře na 

jazyku – to v našem případě lahodí oku. Olejové barvy mají vysokou hustotu, takže litr barvy váží 1,5 až 2,2kg 

v závislosti na použitém pigmentu. Vysoký podíl pigmentu je pro krycí schopnost a mocnost barvy 

nenahraditelný. 
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Bílé a světle šedé odstíny 

˃ bílé odstíny jsou nejoblíbenějšími a standardní barevný odstín bílé titanové – zinkové obsahuje většina 

našich barev. Všechny bílé a světle šedé odstíny vychází z kombinace pigmentu oxidu titanu a oxidu zinku. 

Oba se vzájemně dobře doplňují. Oxid titanu má vysokou krycí schopnost, oxid zinku dodává tvrdost a lesk. 

Zinek také nabízí dobrou ochranu proti porostu, proti řasám a plísním na povrchu barvy. My ho používáme ve 

všech našich barvách, dokonce i v černých odstínech. 

Kombinací  černé a bílé vzniká světle modrý barevný odstín. Abychom modrou modifikovali, používáme zlatý 

okr, umbru a žlutý kysličník železa – tak získáváme různé světle šedé barevné odstíny. 

 

 

 

Všechny naše standardní barevné odstíny nesou NCS kód, který je měřen spektrálním fotometrem na Institutu 

barev ve Stokholmu podle  švédské normy SS 01 91 00. 

 

Vzorek barvy, který je velmi blízky bílé, působí na fasádě světlejším dojmem, než opravdu ve skutečnosti je. 

Když vzorek působí trochu šedožlutě, pak na fasádě je krásně bílý, aniž by působil příliš ostře. Pokud vzorek je 

světle šedý a nemá žlutavý nádech, pak i na fasádě zůstane barva šedobílá s mírným podtónem  modré až 

modré-lila. 
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Žluté odstíny 

˃ v našich žlutých barvách používáme následující pigmenty: různé zlaté okry, žluté kysličníky železa, 

nikltitanovou žluť a další anoragnické sloučeniny kovů. Do některých se přidává bílá, umbra a černá, 

abychom získali ten pravý odstín barvy. 

Termín zlatý okr je mnohým znám a byl hojně užíván v historii. Ty nejlepší pigmenty pro jeho výrobu dodnes 

pochází z podzemních nalezišť v oblasti Středomoří a jejich škála odstínů sahá od žlutohnědé po 

červenohnědou. Žlutý kysličník železa se vyrábí ze železného šrotu a má trochu světlejší odstín jako žlutý okr. 

Tento pigment můžeme považovat za produkt recyklace. 

 

Abychom dále zlepšili čistotu tónu a zvýraznili stupeň žluti – jako je tomu např. u odstínu sluneční žlutí – 

přidáváme do odstínu nikltitan a vizmut. Jedná se o anorganické kovy, které jsou stabilní, světlu odolné a jejich 

používání je úředně povoleno. Nahrazují kdysi nejpoužívanější pigmenty s obsahem chromu a olova. 

 

 

 

Žlutá barva fasády je často vnímána jako světlejší a intenzivnější žlutá plocha. Krásná čistá žluť ve vzorku 

způsobí, že fasáda bude lehce nepřirozeně intenzivně žlutá. Aby se dosáhlo krásné žluté fasády, je potřeba 

místo takového odstínu zvolit tón, který vypadá lehce ušpiněně – právě takové lehce ztlumené  tóny patří  

k švédské fasádové tradici. 
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Červené odstíny 

˃ mezi červené pigmenty, které převážně používáme, patří různé červené kysličníky železa, pálené červené 

země a pálené okry. Protože je ve Švédsku  v mnoha případech zakázáno používání šlemové barvy tradičního 

červeného odstínu falun, jsme často dotazování, který odstín našich olejových barev je schopen ho nahradit. 

Naše odpověď na tuto otázku zní: 1A-222 Červený kysličník železa tmavý odpovídá nejlépe tradičnímu odstínu 

červeného šlemu falun, takže naše olejové barvy označené jako  červeň falun a červeň falun světla odpovídají 

nejvíc původnímu barevnému odstínu. Označení anglická červeň popisuje tón červeného kysličníku železa. 

Nabízíme ji ve dvou variantách: světlé 10A a trochu tmavší 48A. Železité minium se používá jako ochranná 

barva na kov a dřevo proti korozi. 

 

Dovolujeme si Vás upozornit na olejovou barvu odstínu Genarps. Tento odstín představuje alternativu k falun 

červeni ( šlemu červenému) a to pro místa vysoce exponovaná.Na levé polovině obrázku dole vlevo je zachycen 

nátěr  Genarps červení, provedený v jedné vrstvě před patnácti lety na na  jih orientované fasádě. Obrázek na  

vpravé polovině zachycuje nový nátěr – všimněte si, že zásadní rozdíl v odstínu ani po patnácti letech 

neexistuje. Důvod tkví v tom, že používáme velké množství pigmentu  ( kysličník železitý) v čisté podobě bez 

příměsí laciných pigmenačních plniv. 

 

 

 

Červené barvy na fasádách působí intenzivněji a světleji, mohou ale sklouzávat i trochu do modra. Švédsko má 

starou tradici červeně falun. Červené barvy jsou silnější a modravější něž obvyklé barvy,působí na fasádě 

kříklavě. 
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Modré odstíny 

˃ polodrahokam lapis lazuli ( přírodní ultramarin) byl po dlouhou dobu jediným čistým modrým pigmentem, 

který byl k dispozici. Jenže byl tak drahý, že se používal jen pro uměleckou malbu. Když se počátkem 18. 

století podařilo vyrobit jeho syntetickou variantu, začalo se modře používat hojněji, zejména při výrobě 

tapet. 

Počátkem 18. Století se už dala vyrobit i kobaltová modř a pařížská modř ( železitá modř). V roce 1930 přišel 

organický pigment modř Monstral. Modré tóny olejových barev v exteriéru vyžadují víc péče než ostatní. 

Nejstabilnějším pigmentem je kobaltová modř. Pigment je drahý což vede k vysoké ceně za jeden litr barvy. Aby 

Vás ta cena tak nevyděsila, musíte to brát takto: barva v  kobaltové modři se na fasády používá zcela vyjímečně, 

mnohem častěji se používá na dveře a okna. Berme to tak, že  máte 10 oken, které musíte natřít. Potřebujete 

maximálně jeden litr pro tři nátěry. Takže když litr barvy stojí 100 euro, pak Vás jedno okno bude stát 10 euro a 

ukažte na  něco jiného na Vašem okně, co stojí tak málo. 

Ultramarin je citlivý na kyseliny, které mohou být obsaženy ve vzduchu. Může to obtěžovat v případě, že se 

pigment zčásti přemění v sádru a bude světlejší. Používáme dnes zakapslovaný pigment, který je proti tomu 

odolný. V našich modrých tónech najdete vedle modrých pigmentů i čerň,umbru,okr a bílou. Smícháním 

s černou a bílou se získají jemné světle modré tóny . 

 

Modré fasády působí modřeji než jak vypadají na vzorku. Stačí, když tón je trochu modrošedý, aby celá fasáda 

byla vnímána jako modrá. Intenzivní modré odstíny propůjčují  fasádám lehce křiklavý vzhled. Protože modré 

fasády neodpovídají švédské stavitelské tradici – všimnete si jich okamžitě, chce to opravdu mít cit, aby fasáda 

vypadala v modré krásně. 
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Zelené odstíny 

˃ nejčastěji používaným pigmentem pro výrobu olejových barev je chromoxid zelený, který prosíme 

nezaměňovat se starými chromovými a zinkovými zeleněmi, který byly jedovaté. Při výrobě našich různých 

zelených odstínů lomíme chromxid černí, umbrou, okrem a žlutým kysličníkem železa. 

 

Zelené barvy se dají lehce získat smícháním černých nebo modrých barev se žlutými, k dispozici je velké 

množství variant. Na pravém obrázku jsou zachyceny lázně Ribersborg v Malmö. Původní pojednání  z roku 

1904 bylo znovu obnoveno ve stejném barevném odstínu olejové barvy. Restaurování tohoto objektu bylo 

oceněno diplomem. 

 

Zelené barvy působí na fasádě světleji a intenzivněji než na barevném vzorku. Navíc se odstín barvy změní a 

působí chladněji, mnohdy až  téměř modrozeleně. Zelená je neobvyklou barvou ve švédské tradici pojednání 

fasád. Pokud chcete na přírodní zeleň navázat, musí být vzorek tmavší a musí mít žlutavý nádech. 
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Šedé, hnědé a černé odstíny 

˃ používáme dva tmavé pigmenty v procesu výroby. Černý kysličník železa je velmi stabilní a vysoce krycí a 

dále používáme historickou kostní čerň, která vzniká při pálení  kostí zvířat. 

 

Pro nátěry v exteriéru používejte kysličník železitý, černý. Kostní čerň je díky své transparentnosti  velmi 

potřebná při smíchávání. Hnědé barevné tóny se vyrábí z kysličníků železa, zelených umber a pálené umbry. 

Pigment umbra zelená není nijak příliš zelený nýbrž, stejně jako ostatní umbry, hnědavý. Tento pigment má 

slabé červenavé zabarvení a proto se velmi dobře hodí pro lomení barev ve všech možných barevných 

odstínech. Smícháním černé, hnědé a bílé se získá mnoho rozdílných odstínů šedi. 

 

Hnědé a tmavě šedé barvy působí na fasádě světlejší než jak vypadají ve vzorku. Fasády, která by byla černá jak 

uhel se téměř nedá dosáhnout. 
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Návody jak pracovat s olejovými barvami v interiéru 

Níže uvedené návody mají pouze naznačovat směr, jakým je třeba se ubírat. I jiné způsoby jsou možné. 

UPOZORNĚNÍ! Následující návody vychází z předpokladu, že podklad nebyl dosud jakkoliv pojednán. Nátěr 

olejovou barvou vyžaduje určité znalosti, schopnosti a zkušenosti. Barva musí být nanášena v tenké a 

rovnoměrné vrstvě. Důležité jsou uváděné doby schnutí . Na nátěry je třeba používat štětinové štětce dobré 

kvality. UPOZORNĚNÍ! Při nátěrech v interiéru se musí přidal 1% extra sušidla do barvy, tj. 10ml na 1 ltr 

barvy. 

Alternativa č.1 Nátěr standardním barevným odstínem, ředěný terpentýnem 

Podklad hladké/hrubé dřevo a ph neutrální omítka.Vytvoří pololesk.Suky opatřit 1-2 nátěry šelakem před 

nátěrem olejovou barvou. 

1. Barvu zředit cca 15% balsamterpentýnem. Nechat alespoň 2-3 dny vyschnout. Lehce přebrousit. 
Eventuelně vyrovnat nerovnosti přešpachtlováním olejovým tmelem po vyschnutí. 

2. Nátěr nezředěnou barvou. Tři dny nechat schnout. 
3. Závěrečný nátěr nezředěnou barvou. Pokyny k její modifikaci lesku či zvýšení tekutosti barvy viz dále. 

 

Nátěr na již natřené plochy 

Plochu omýt a lehce přebrousit.Podklad si připravit podle bodu 1. viz výše, pak pokračovat podle bodu 2. a 3. 

nezředěnou barvou. 

Alternativa č.2 Nátěr standardním barevným odstínem bez ředění terpentýnem 

Podklad ohoblované nebo hladké dřevo,nebo ph neutrální omítka. Vytvoří pololesk, Suky přetřít 1 – 2 nátěry 

šelakem před nátěrem olejovou barvou. 

1. Smíchejte podkladovou barvu tak, že smícháte 2 objemové díly převařeného oleje s jedním 
objemovým dílem barvy. Pak naneste v tenké vrstvě a nechte alespoň 3 dny schnout, poté lehce 
povrch přebrousit. 

2. Nátěr nezředěnou barvou, poté nechat alespoň tři dny schnout.Přebrousit 
3. Závěrečný nátěr nezředěnou barvou. Pokyny k modifikaci lesku či zvýšení tekutosti barvy viz dále. 

Nátěr na již natřené plochy 

Plochu omýt a lehce přebrousit. Poté pokračovat podle bodu 1.-3. 

Nátěr odstínem lomená bílá lesklá 50 NCS 0604-Y 

Podklad pro barvy tvoří hladké stolařské práce s vysokými požadavky na lesk a když se žádá rovnoměrné 

rozprostření barvy. Nutné ošetření suků šelakem předem. 

1. Podklad přetřít naším základovým nátěrem  „ bílý základ“. Minimálně 24 hodin nechat tento nátěr 
schnout. Lehce přebrousit. Eventuálně olejovým tmelem pak srovnat nerovnosti. 

2. Smíchat 50% bílý základ s 50% lomené bílé. Nanést v tenké vrstvě pak nechat 3 dny schnout. Poté 
lehce přebrousit. 

3. Závěrečný nátěr lomenou bílou. Nanést v tenké vrstvě kvalitním štětcem/ roztíracím štětcem. Barvu 
dobře rozetřít. 

 

Nátěr odstínem lomená bílá,lesklá, viz výše na již natřený podkladPlochu omýt a lehce přebrousit. Vytvořit na 

podklad základ podle bodu 1 a pokračovat 1-2 nátěry lomenou bílou lesklou. 
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Nátěr standardním barevným odstínem v jednom nátěru 

Podklad strop/záklopový strop event. ph neutrální omítka. Finální vzhled je matný až hedvábný lesk. Standardní 

barvu zředit 10-30% převařeného oleje. Barvu rovnoměrně nanášet v tenké vrstvě. Po celou dobu pracovat 

mokré na mokré, zamezit zdvojení nátěrů Barva má velmi dobrou krycí schopnost a všechny plochy získají jeden 

barevný tón Podklad nasaje přebytečný olej a na povrchu se po 24 hodinách objeví matný až hedvábně matný 

lesk. Toto jednoduché pojednání se hodí zejména pro omítky. 

Nátěr matnou bílou, vysoce bílou, již továrně zředěnou 

Podklad nesavý, s před nátěrem nebo se zachovanými plochami barev – když se žádá matný povrch. Pokud  

podklad není opatřen žádným nátěrem, musí se nanést  základový nátěr bílým podkladem. Barva schne rychle a 

dá se nanášet válečkem. Obsahuje terpentýn. 2 nátěry rychle a rovnoměrně štětcem nebo válečkem jednou až 

dvakrát. Doba schnutí 12-24 hodin. 

Nátěr bílou omítkovou, továrně zředěnou,vysoce bílou.Mat až polomat 

Podklad tvoří ph neutrální omítka nebo dříve natřené  plochy omítek. Obsahuje terpentýn. 2-3 nátěry v tenké 

vrstvě,rovnoměrně nanést štětcem nebo válečkem. 

Nátěr standardním odstínem na kov 

1-2 nátěry štětcem nebo lakýrnickým válečkem. Pro rovnoměrnost rozetření zředit 10% terpentýnem. 

Nátěr standardním barevným odstínem na starší pojednání barvami jiného typu (alkyd,akryl) 

Omývat povrch tak dlouho, až dosáhnete matného povrchu. Uvolněné zbytky barvy odškrabat. Obnažené 

plochy dřeva opatřit podkladovým nátěrem olejovou barvou zředěnou 10-20% terpentýnem nebo převařeným 

lněným olejem. Nerovnosti vyrovnat tmelem. Pak nátěr nezředěnou barvou dvakrát. 

Lazurní nátěr standardním barevným odstínem 

Podklad: dosud nepojednané stolařské práce, dodá matný nebo polomatný lesk. Povrch neutralizovat vodou, 

pak nechat uschnout, přebrousit ve směru vláken. Běžný lazurovací olej z převařeného oleje smíchat 

s terpentýnem. Pokud se žádá vyšší lesk, použijte náš lak/lazuru  z lněného oleje. Olejem lazuru nebo olejovou 

barvu zředit na potřebnou konzistenci. Vždy proveďte zkoušku nátěru předem. Jeden lazurní nátěr ten nechat 

vyschnout. Silně namáhané plochy musí být následně ošetřeny firnišem nebo lakem. 

Nátěr bílou lazurou, nezředěnou 

Podklad stolařské práce neopatřené nátěrem. Matný lesk. Ohodblované plochy přetřít vodou, pak nechat 

uschnout. Odbrousit zdvižená vlákna. Jeden tenký nátěr postačí 

TIPY 

 Místa, která více sají uzavřít tenkou vrstvou šelakového roztoku, aby se pak neobjevily matná místa 
v nátěru 

 Modifikace závěrečného nátěru barvou. Na nátěry v interiéru jsou kladeny větší nároky co do vzhledu 
a kvality povrchu. Naše olejové barvy se mohou přívézt na vyšší lesk přidáním našeho lněného oleje 
zoxidovaného na slunci nebo přidáním olejového laku. Zvýší se tím i tekutost našich barev. Množství 
přidaného oleje/laku by se mělo pohybovat mezi 0,5 až 1,5dl na litr barvy. Přidává se jen do 
závěrečného nátěru! Silně namáhané plochy se musí opatřit vrstvou laku nebo firniše. 
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Návody jak pracovat s olejovými barvami v exteriéru 

Alternativa č.1 Nátěr standardním odstínem barvy ředěný terpentýnem nebo olejem 

Podklad hrubé/hladké dřevo bez nátěrů nebo ph neutrální omítka. Výsledkem je pololesk 

1. Barvu pro základový nátěr připravit následujícím způsobem: 35% barvy smíchat s 50% surového 
lněného oleje a 15% terpentýnu. Základový nátěr dobře zpracovat/promíchat. Doba schnutí závisí na 
počasí. Pokud je teplo a sucho, může se počítat se 3-4 dny. Na dotek ruky musí být povrch suchý a 
trochu zdrsněný. Pokud pracujete se dřevem s vysokým podílem pryskyřic, pak můžete snížit množství 
lněného oleje a naopak zvýšit podíl terpentýnu. 

2. Mezinátěr nezředěnou barvou na hladké ploše. Při práci na zdrsněném povrchu barvu zředit 10-20% 
terpentýnu. Poté nechat 2-3 dny schnout. 

3. Závěrečný nátěr nezředenou barvou. Pro lepší  rozetření/lesk můžete přidat 5-10% převařeného 
lněného oleje nebo alternativně na slunci zoxidovaný/bělený lněný olej nebo lak z lněného oleje. 

 

Nátěr na plochy opatřené starými nátěrem olejovými barvami nebo barvami podobného typu 

Uvolněné plochy barvy odškrabat a plochy omýt. Obnažené plochy dřeva přetřít základem popsaným 

v předchozím bodě 1 a pak pokračovat podle bodu 2 a 3. 

Alternativa č.2 Nátěr bez použití ředidla 

Nátěr standardním barevným odstínem ředěný olejem, bez terpentýnu. Podklad řezané/hoblované dřevo nebo 

neutrální omítka. Výsledkem je pololesk. 

1. Základovou barvu připravit následujícím způsobem: 30%barvy + 70% surového oleje. Po nanesení 
nátěru nechat 4-5 dnů schnout 

2. Nátěr nezředěnou barvou, poté nechat minimálně 2-3 dny schnout 
3. Závěrečný nátěr nezředěnou barvou. Pro lepší roztírání možno přidat 5-10% převařeného lněného 

oleje, resp. na slunci zoxidovaného lněného olje, popř. lak z lněného olej 
 

Nátěr na plochy se starým olejovým nátěrem nebo nátěrem podobného typu 

Uvolněné vrstvy barvy odškrabat a plochy omýt. Obnažené plochy dřeva napustit dle bodu 1/alternativa 2. 

Pak nanést jeden až dva nátěry nezředěnou barvou. 

Nátěr standardním barevným odstínem pouze jedním nátěrem 

Podklad nařezané dřevo. Výsledkem je matný lesk. Zvolte standardní odstín barvy a smíchejte ho v následujícím 

poměru: 50% barvy + 40% surového oleje + 10% terpentýnu. Barvu naneste rovnoměrně. Barva má velmi 

dobrou krycí schopnost a celá plocha získá jeden  barevný tón v jednom nátěru. Podklad odsaje přebytečný olej 

a na povrchu  se po 24 hodinách objeví matný lesk. Toto jednoduché natírání se hodí pro ploty, fasády – pokud 

má být výsledkem ve Švédsku oblíbený efekt nátěru barevným šlemem. K tomu se hodí zejména naše dva 

standardní odstíny červeně Genarps a vitriolová šeď. 

Nátěr standardním barevným odstínem na čistém kovu bez nátěrů 

Výsledkem je pololesklý vzhled natřené plochy. Železo nebo ocel se nejdříve opatří ochranou vrstvou proti 

korozi nátěrem železitým miniem ve dvou vrstvách. První vrstvu zřeďte 10% terpentýnem Železité minium 

nepotřebuje žádný další nátěr, pokud si žádáte jeho barevný odstín. Pokud chcete, aby byl nátěr jiné barvy, pak 
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použijte naše standardní odstíny a na dvě vrstvy železitého minia naneste ve dvou vrstvách nezředěný zvolený 

odstín olejové barvy v odstupu dvou dnů mezio oběma nátěry 

Nátěr vysoce bílou  barvou na omítky, továrně zředěnou 

Výsledkem je matný/polomatný lesk. Podklad z ph neutrální omítky nebo omítky opatřené starými nátěry. 

Obsahuje terpentýn. Barvu rovnoměrně naneste dvakrát v tenké vrstvě rovnoměrně štětcem nebo válečkem. 

TIPY 

 Pokud chcete dosáhnout hladkého lesklého povrchu, který se bude podobat lakovanému povrchu, pak 
se natřené plochy dají přetřít Firnisem Le Tonkinois Bio Impression. Nejdříve však po dvou týdnech od 
doby aplikace nátěru 

 Pokud chcete zachovat nečistotu odpuzující plochu na řezaném dřevě, pak se doporučuje lehké 
přebroušení po nanesení základového nátěru. 

 

Zachovat podklad 

˃ Olejová barva se dá použít téměř na všchny povrchy, jako je dřevo, omítka, sádra, kov, sklo. Dá se nanášet i 

bez zředění rozpouštědly. Už dlouho vyrábíme železité minium, které je ochranným nátěrem proti korozi a 

které získalo velký ohlas mezi našimi zákazníky. 

Ve druhém vydání knihy  o malířství z roku 1934 jsme poprve četli o železitém miniu. Doslova se tu uvádělo, že 

železité minium má dobré krycí schopnosti, je chemicky neutrální a proto se hodí  velmi dobře pro barvy 

chránící proti korozi. Díky oleji působí konzervačně i na dřevo. To byla jediná informace, ze které jsme vycházeli, 

když jsme před  patnácti lety hledali náhradu za olovnaté minium. 

.Pigment, který pro náš nátěr používáme pochází ze Španělska . je to přírodní hematit. Díky své struktuře se 

jednotlivé částice pigmentu v barvě překrývají jako rybí šupiny. V kombinaci s lněným olejem to má pak voda 

těžké, aby se dostala do kontaktu s železem. 

Grafit je dalším pigmentem používaným pro nátěry kovu v exteriéru. Nemá však žádnou ochrannou funkci a 

proto se musí před jeho aplikací kov natřít železitým miniem. Grafit se v literatuře objevuje někdy kolem roku 

1604, jedná se o modifikaci uhlíku, která se používá, mimo jiné,při výrobě tužek. Naše grafitová barva má jinou 

konzistenci než naše ostatní barvy – což vyplývá z povahy použitého pigmentu. Grafit vždy bude lehce špinit a 

proto se nesmí použít na plochy na nichž se bude sedět. 

Péče o nátěry 

Působením slunečního světla začínají po čase, nejdříve na jižně orientovaných stranách, matnět. Lněný olej 

v barvě se začíná rozkládat. Barva sice bude matnější, což je její přirozená vlastnost ale nevyžaduje žádná 

neodkladná opatření. Lněná barva se nedlupuje od podkladu nýbrž začíná křídovatět, t.z. že olej nastolik 

zoxidoval,že pigment se uvolňuje a dá se při doteku setřít. Toto „ odkřídovatění“ se dá chápat pozitivně, 

protože barva se sama očistí od nečistot a plísní. Praktické problémy to ale může způsobit u zahradního 

nábytku. Proces eroze je procesem přirozeným, olejová barva na a v podkladu je však téměř neomezeně 

trvanlivá. 

Oprava a péče pomocí lněného oleje na hladkých a ohoblovaných plochách 

Plochy očistěte, nátěr surovým nebo převařeným olejem. Přebytečný olej po půlhodině osušit – barva získá svůj 

původní tón a lesk. 
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Oprava a péče o hrubě řezané plochy pomocí lněného oleje nebo terpentýnu 

Povrch očistěte,pokud je to nezbytné. Surový lněný olej a terpentýn smíchejte 1:1 a naneste jeden nátěr na 

ošetřované plochy. Zkontolujte zda se lněný olej nasál do povrchu a přebytečný olej stáhněte pomocí štětce. 

Nový nátěr? 

Když podklad natřený olejovou barvou zmatní, má se zato že je potřeba nanést nový nátěr. Z hlediska 

trvanlivosti to není nezbytné. Nátěry lněným olejem venku vydrží dlouho i když už jsou matné. Interval mezi 

starým a novým nátěrem se pohybuje mezi 8-15 lety od data původního nátěru. Je to spíš otázka estetická než 

otázka praktické trvanlivosti. 

Ottossonův glosář 

 Nátěr: Olejovou barvu nanášejte vždy v tenké vrstvě. Barva se neroztéká sama od sebe, musí se 
roztírat štětcem a rovnoměrně nanášet. Pokud je nanášení nerovnoměrné, projeví se to 
nerovnoměrným leskem povrchu. Barvu můžete nanášet i lakýrnickým válečkem na hladké plochy 
desek, kovu nebo jemné omítky. Všeobecně se olejové barvy dají nanášet různými metodami, vždy 
však platí, že vrstva nátěru by měla být velmi tenká. 

 Teplota při práci: olejové barvy neobsahují vodu a tudíž nejsou choulostivé na mráz. Základové nátěry 
se mohou dokonce nanášet při teplotách pod bodem mrazu –jenom musí být splněna podmínka, že 
podklad je suchý. Nejlepší rozmezí teploty pro aplikaci však je od 15 do 25°C. 

 Nebezpečí vznícení: Utěrky nasycené olejovou barvou se mohou samy od sebe vznítit – proto je dobré 
je ponořit do  nádoby s vodou a uzavřít tyto nádoby  víkem. 

 Hospodárnost: Pokud se porovnává cena za metr čtvereční nátěru místo ceny za pořízení litru barvy 
s ostatními typy barev, pak někteří žasnou, jak hospodárné tyto barvy jsou. Z jednoho litru olejové 
barvy natřete dvakrát až třikrát větší plochu než s jinými typy barev. 

 Lesk: Olejová barva má po třech vrstvách nátěru vysoký lesk a po nějakém čase začne matnět. Po 3-4 
měsících má pololesklý vzhled ( stupeň lesku 30-40 podle Gardnera). Často překvapí zejména 
v interiéru vysoký lesk nátěru ihned po jeho provedení už ale po prvním týdnu povrch výrazněji zmatní. 

 Žloutnutí: Olejová barva tmavne v tmavém prostředí a světlá na světle.Při denním světle se prakticky 
barevný tón nemění. Takže žádné žloutnutí venku, žloutnutí v omezeném rozsahu v interiéru, silné 
zežloutnutí v místech bez denního světla. Toto žloutnutí se dá zastavit a převrátit. Zažloutlé plochy se 
působením světla znovu zesvětlí a zežloutnutí zmizí. 

 Změna povrchu: Objevuje se tehdy, když lněný olej se vsákne do podkladu a barevný odstín se pak jeví 
jako tmavší. Při nerovnoměrném proniknutí do podkladu se na povrchu objeví „ plaménkování“, tedy 
střídání matu/lesku/světlýyg/tmavých míst. Zvláště u nátěru v interiérech, kde se kladou vysoké 
nároky na rovnoměrný vzhled povchu může způsobit tato skvrnitost základového a mezivrstevného 
nátěru neklid. Nejvíce je to patrné na šedých odstínech. V takovém případě se před nanesením 
závěrečného nátěru musí silně savá místa srovnat v savosti se svým okolím, t.z. že se musí vytvořit 
rovnoměrný základový nátěr. Dodržujte doby schnutí a barvu nanášejte rovnoměrně. K změnám může 
dojít při silném rosení, proto nenanášejte nátěry například  na podzim ve večerních hodinách, kdy bývá 
velmi vlhko. 

 Skladování: olejové barvy jsou neomezeně skladovatelné pokud se k nim nedostane kyslík. Barvu 
v použitých nádobách nejprve překryjte plastikovou fólii a pak zavřete dobře víkem, aby se do nádoby 
nedostal vzduch. Barvu uchovávejte v chladu, je schopna přežít i mráz. Při opravdu dlouhém 
skladování se na dně usazuje pigmentová složka, takže barvu je pak nutné před použitím dobře 
promíchat. 

 Ředidla a ředění: Barvy až na několik výjimek neobsahují žádná ředidla. Pokud je uveden obsah 
ředidla, jedná se o balsamterpentýn. Balsamterpentýn je tvořen 100% rostlinnými terpenény,jde o 
produkt získaný destilací pryskyřic obsažených v jehličnatých stromech. Terpentýn přijímá kyslík a 
urychluje schnutí barvy. Spotřebitelé, kteří pro ředění požili lakový benzín nebo solventní naftu, 
dosáhli také dobrých pracovních výsledků. Při používání v interiéru je nutné dbát na bezpečnostní 
předpisy platné pro práci s rozpouštědly/ředidly. Ředidla jsou technické prostředky a  slouží k tomu, 
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aby ulehčily práci spojenou s natíráním . Mnozí naši zákazníci používají naše barvy bez ředidel 
s dobrými výsledky. 

 Výskyt plísní a řas: na povrchu barev je to jev neobvyklý, ale při určitých podmínkách se může venku 
objevit. Eventuální malé černé tečky jsou jen vnějším jevem bez vlivu na funkci barvy a mají jen rušivý 
vliv na  estetický vzhled nátěru. Pokud je výskyt silnější, může se z povrchu odstranit odstraňovačem 
plísní a řas nebo běžným mycím prostředkem pro domácnost. Výskyt plísní  může být důsledkem toho, 
že dřevo již bylo v minulosti tímto způsobem napadeno, což se těžko objevuje, způsobuje to například  
i stará suchá tráva. Do našich barev žádné fungicidy nepřidáváme, oxid zinku se svou dlouholetou 
odolností vůči takovým jevům  však najdete ve složení většiny našich barev. 

 Oxidace a vysychání: dochází k němu při styku lněného oleje s kyslíkem. Tento proces urychluje světlo  
a teplo. Vysychání probíhá nejrychleji v exteriéru v letních měsících. Běžné schnutí olejové barvy trvá 
1-5 dní v závislosti na okolních dannostech. Logicky nejlépe schne venku v letních měsísích. Při 
nátěrech v interiéru v zimě doporučujeme přidat do barev 10ml sušidla na litr barev. V nevyhřívaném 
sklepním prostoru schnou barvy velmi pomalu. Chladné počasí zpomaluje oxidaci. 

 Pigmenty: tradičně se do olejových barev používají anorganické pigmenty. Do této skupiny patří 
zemité pigmenty, kysličníky železa a jiné sloučeniny kovů. Zákony na ochranu životního prostředí bylo 
zákázáno používání kadmia, chromu a olova v barvách pro stavby. Dříve bylo používání těchto 
pigmentů pro dosažení barveně intenzivních odstínů zcela běžné. Moderní výzkum vyvinul nové, vůči 
životnímu prostředí šetrné anorganické pigmenty, které dnes používáme. 

 Čistění: ruce a štětce se mohou šetrně čistit mazlavbým mýdlem . Jsou k tomu vhodná i ředidla. 
V žádném případě však mazlavá mýdla nepoužívejte pro čistění natřených ploch. 

 Efekt tvorby kůže: výskyt na povrchu nátěru vypovídá o příliš silné vrstvě nanesené barvy. Často se to 
objevuje u profilovaného povrchu, kde se může lehce nashromáždit větší množství barvy. Když je 
barva studená, hustěji stéká a toto riziko roste, pokud je barva navíc nanášena v silné vrstvě. 

 Šelak: je roztok připravený ze zaschlých sekretů asijských červců pomocí lihu. V souvislosti s nátěry se 
používá pro úpravu podkladu před nanášením základové barvy, pro srovnání savosti míst se suky a pro 
úpravu povrchu dřeva s vysokým podílem pryskyřice v interiéru. Pokud se tento krok opomene, tak 
může pryskyřice ze dřeva pronikat nátěrem což se projeví vznikem hnědavých skvrn v nátěru. Nátěr 
šelakem se aplikuje zejména na borovici. Šelak se  jednou až dvakrát nanese na ošetřovaná místa a po 
půl hodině sem ůže přetřít. Pokud se objeví skvrny i po této aplikaci na nátěru olejovou barvou, musí 
se celý proces ještě jednou zopakovat. Šelak se dá použít i pro srovnání savosti míst vyrovnávaných 
tmelem. 

 Podklad: nejrůznější podklady ze dřeva,kovu či sádry musí být suché ( obsah vlhkosti musí být pod 
15%) a musí být ph neutrální. Nátěr přímo na papír nebo textil se nedoporučuje, protože oxidací  by 
lněný olej  mohl by způsobit zkřehnutí těchto materiálů. Pokud by se o takovém nátěru na takové 
ploch uvažovalo, musí se podklad podložit klihem nebo emulzní barvou. Povrchy na silikonové bázi 
nebo plochy opatřené vosky nejsou pro nátěry olejovou barvou vhodné. 

 Přilnavost k podkladu: Lněný olej má velmi dobrou přilnavost a dobře drží na téměř všech 
podkladech. Podle našich zkušeností dobře olejové barvy drží i na jiných typech barev. 
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OTTOSSON  / ZÁKLADNÍ PALETA 
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OTTOSSON  / CENÍK BAREV 

Olejové barvy Ottosson se dodávají standardně v litrovém, třílitrovém a pětilitrovém balení. Jednotlivé odstíny 

jsou rozděleny do osmi cenových skupin. Pro provedení zkoušek doporučuji dózy s obsahem 125ml barvy, které 

mají jednotnou cenu vyjma kobaltové modře. Vzorník na předešlé straně je vzorníkem základní palety barev. 

Vedle ní můžete za příplatek získat jakýkoliv odstín podle NCS,RAL nebo i podle odebraného vzorku. Pro 

objednání barvy ze základní palety prosím uvádějte základní objednací číslo + číslo odstínu. Zařazení do cenové 

kategorie vyčtete z pravého rohu pod odstínem.  

OTTOSSON  OLEJOVÉ BARVY NA  VZORKY / DÓZY S OBSAHEM 125ml 

Objednací číslo Množství Cena 

4241+ číslo odstínu Dóza 125ml, cena stejná pro všechny odstíny vyjma kobaltové modři 210,00 

4241  604 Dóza 125ml, kobaltová modř 630,00 

 

OTTOSSON  OLEJOVÉ BARVY / ZÁKLADNÍ PALETA 

Cenová skupina Dóza 1ltr Dóza 3 ltr / cena za litr Dóza 5 ltr / cena za litr 

1.skupina 810,00 1.990,00 / 633,00 2.940,00 / 588,00 

2.skupina 850,00 2.200,00 / 733,00 3.180,00 / 636,00 

3.skupina 880,00 2.610,00 / 870,00 3.930,00 / 786,00 

4.skupina 1.000,00 2.740,00 / 913,00 4.260,00 / 852,00 

5.skupina 1.110,00 2.940,00 / 980,00 4.500,00 / 900,00 

6.skupina 1.390,00 3.600,00/ 1.200,00 5.220,00 / 1.044,00 

7.skupina 1.710,00 4.710,00 /1.570,00 6.700,00 / 1.340,00 

8.skupina 4.120,00 11.610,00/ 3.870,00 18.870,00/ 3.774,00 

Objednací  číslo 4238 + číslo odstínu 4239 + číslo odstínu 4245 + číslo odstínu 

 

OTTOSSON  OLEJOVÉ BARVY  / SPECIÁLNÍ ODSTÍNY PODLE NCS/RAL/VZORKU 

Objednací číslo Množství Cena 

4239 951 Dóza 1 ltr 1.560,00 

4239 953 Dóza 3 ltr 3.690,00 

4239 951 Dóza 5 ltr 5.280,00 

 

OTTOSSON OLEJOVÉ LAZURY 

Jsou určeny jak pro práci v interiéru ( 1-4 nátěry), tak pro práci v exteriéru (3-5 nátěrů). Nanáší se na suché 

dřevo ( ˂ 14% rel.vlhkosti) velmi tence štětce, houbou ,hadříkem. Doba schnutí  8-10 hodin. Dodávají se 

v základních barevných odstínech mahagon, teak, ořech, dub a tónovací bílé a černé barvě. Lazury je možné 

kombinovat s ostatními olejovými barvami Ottosson. 

OTTOSSON OLEJOVÉ UMĚLECKÉ BARVY 

Paletu těchto barev tvoří 44 odstínů dodávaných v tubách o obsahu 250ml. Určeny jsou samozřejmě zejména 

pro vlastní uměleckou tvorbu, použít se dají ale i pro retuše,rekonstrukce,tónování nebo matování olejových 

barev Ottosson. 
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OTTOSSON  /  CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ  OLEJOVÝCH BAREV 

ŠVÉDSKÝ LNĚNÝ OLEJ  SUROVÝ 

Za studena lisovaný ( při méně než 40°C ) lněný olej mimořádné kvality a čistoty s vysokou nasákavostí. Je 

základem pro ředění lněných barev a díky svým impregnačním schopnostem se mimořádně hodí i jako první 

nátěr dřeva v exteriéru. Nanáší se v tenkých vrstvách. 

Obsah balení  1 litr 5 litrů 25 litrů 200 litrů /sud 

Objednací číslo 2344 001 2344 005 2344 025 2344 200 

Cena za ltr v balení 350,00 315,00 250,00 195,00 
 

 

ŠVÉDSKÝ LNĚNÝ PLEJ ZAHUŠTĚNÝ OXIDACÍ NA SLUNCI 

Za studena lisovaný surový olej, který  je zahuštěný působením slunce a přívodem kyslíku. Používá se jako 

přísada pro zvýšení lesku olejových barev a zároveň působí jako urychlovač schnutí. 

Obsah balení 100 ml 500ml 1000ml 

Objednací číslo 2342 001 2342 005 2342 100 

Cena za balení 600,00 1.500,00 3.720,00 

 

ŠVÉDSKÝ LNĚNÝ OLEJ PŘEVAŘENÝ 

Za studena lisovaný,převařený lněný olej s přídavkem sikativu. Díky krátké době schnutí se hodí víc pro práci 

v interiéru nebo pro nepigmentované nátěry. 

Obsah balení 1 litr 5 litrů 25 litrů 200 litrů / sud 

Objednací číslo 2347 001 2347 005 2347 025 2347 200 

Cena za ltr v 
balení 

390,00 350,00 300,00 240,00 

 

ŠVÉDSKÝ LNÉNÝ OLEJ / LESKLÁ  LAZURA / LAK 

Tento lazurovací lak se skládá ze zastudena lisovaného,převařeného lněného oleje, damarové pryskyřice 

,sikativu a balzamterpentýnového oleje. Zvyšuje stupeň lesku olejové barvy a zároveň vyhlazuje barevný film ( 

přidává se v rozmezí 5-15%). Je možné ho použít i  jako pojivo pro přípravu lazur ( 50% olej:50%lazury) 

Obsah balení 100ml 500ml 1000mů 

Objednací číslo 2341 001 2341 005 2341 010 

Cena balení 330,00 600,00 900,00 

 

TMEL NA OKNA 

Tmel na okna  - rámování skel na bázi lněného oleje po jednom až dvou dnech je přetíratelný olejovými barvami 

Obsah balení 375ml 5 kg 20 kg 

Objednací číslo 4236 803 4236 005 4236 807 

Cena balení 210,00 900,00 2.820,00 
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OTTOSSON  CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ  OLEJOVÝCH BAREV 

RUBINOL 

Rubinol je stěrka z lněného oleje,která se používá jako přebrousitelný základ pro nátěry olejovými barvami 

v interiéru a extreriéru. Dá se přetírat po cca dnu schnutí. 

Obsah balení 100g 1,5 kg 5 kg 

Objednací číslo 4236 811 4236 812 4236 816 

Cena  za balení 140,00 720,00 1.590,00 

 

FULGENTIN 

Je čistící emulze pro lakované a naolejované povrchy. Neobsahuje silikon ani lešstící přísady 

Obsah balení 250ml 5 ltr 

Objednací číslo 4196 000 4196 005 

Cena  za balení 510,00 8.160,00 

 

GELOMAT 

Matovací prostředek, který se vmíchává podle potřeby do závěrečného nátěru. Podle přidaného množství  se 

může dosáhnout efektu velmi matného povrchu až povrchu pololesklého ( 10-50%). Obsahuje terpentýnovou 

náhražku. 

Obsah balení 250ml 500ml 1 ltr 

Objednací číslo 4107 125 4107 150 4197 200 

Cena za balení 230,00 390,00 600,00 

 

OTTOSSON SIKATIV 

Prostředek na urychlení schnutí olejových barev a lněných olejů, zejména určen pro použití při nanášení nátěrů 

v interiéru. Do závěrečných laků se přidává v množství max.3% do lněných barev se doporučuje přidat 1%. 

Obsah balení 100ml 500ml 1 ltr 

Objednací číslo 4107 310 4107 350 4107 400 

Cena  za balení 290,00 990,00 1.350,00 

 

OTTOSSON OLEJOVÝ VOSK 

Na péči a pro ochranu kovů,kamene a dřeva. Vosk je možné tónovat olejovými barvami a uměleckými barvami 

Ottoson 

Obsah balení 100ml tuba 200ml tuba 500ml dóza 

Objednací číslo 4107 410 4107 425 4107 450 

Cena za balení 290,00 660,00 1.080,00 

 

   Kompletní příslušenství k barvám Ottosson /térové oleje,olejové mýdlo,konopí na těsnění,LeTonkinois oleje/ na vyžádání.  


