TopOil - matt õlivaha puidust köögitasapindade ja sisemööbli jaoks
Kirjeldus
Osmo TopOil on läbipaistev matt õlivaha puidust köögitasapindadele ja sisemööblile (lauaplaadid ja
mööbel).
Osmo TopOiliga töödeldud pind jääb väga tugev ja vastupidav, vetthülgav ja mustuskindel. Õlivaha kaitseb
puitu veini, õlu, koola, kohvi, tee, mahlade, vee, piima jms plekkide eest.
Mustuse saab eemaldada jäljetult. Renoveerimine, isegi osaliselt, on lihtne. Lihtsalt puhasta ja kanna uus kiht
Osmo TopOil-i tööpindadele - ei mingit lihvimist, ei mingeid parandusjälgi, ei mingit vana õli eemaldamist.
Osmo TopOil koosneb naturaalsetest taimeõlidest ja vahadest. Ta on mikropoorne ning ei pragune, ei kooru
puidult maha. Selletõttu saab ideaalse lõppviimistluse ka ruumides, kus on väga kõrge niiskustase.
Osmo TopOili on väga lihtne peale kanda - ainult kaks õhukest kihti! Osmo TopOil on tiksotroopne. Matti
läiget saab tugevdada pinda poleerides. Puusüü ja tekstuur jäävad rõhutatud.
Toode põhineb naturaalsetel õlidel ja vahadel
Naturaalsed õlid ja vahad tungivad sügavale puitu, hoides seda elastse ja tervena, ei lase muutuda kuivaks ja
hapraks. Puit saab hingata, niiskus aurustuda.
Tervis ja keskkond
Osmo TopOil ei sisalda biotsiide ega säilitusaineid. Kuiv lõpptulemus vastab EURO sertifikaadile DIN 53160
(higi ja süljekindel ) ja EURO-NORM-ile EN 71 (sobiv laste mänguasjadele) ning on ohutu inimestele,
taimedele ja loomadele.
OSMO COLORI põhimõtteks on toota ja tarnida tooteid, mis on ohutud ja keskkonnasõbralikud ka tootmise
ajal. Tooted ja nendega saavutatud lõpptulemus vastab DIN EN ISO 9001 (kvaliteedijuhtimine) ja DIN EN
ISO 14001 (keskkonnajuhtimine) sertifikaatidele.
Kasutusalad
Viimistlusvahed puidust köögitasapindade ja mööbli jaoks sisetingimustes. Tumedate väärispuitude nagu
jatoba, meranti, wenge merbau jt. jaoks kasuta Osmo Klar Wachs nr. 1101 (kolmekordne kiht soovitatav).
Värvus
3058 värvitu, matt.
Nõutud kihtide arv
Esmakordsel pealekandmisel: 2 (ilma krundita) kihti
Renoveerimiseks: 1 kihti
Pealekandmisel lapiga: 3-4 kihti
Katvus
1L = umbkaudu 12m², kaks kihti
1L = umbkaudu 20m² renoveerimisel
Purk on 0.5 liitrine
Eeltööd
Puidu, korgi või saepuruplaadi pind peab olema kuiv ja puhas (maksimaalne niiskusesisaldus 20%). Väikesed
kriimud ja augud täida puidupahtliga. Kanda ainult pindadele, mis ei ole külmumisohtlikud. Puhasta või
lihvi õrnalt eelnevalt töödeldud pind. Eemalda vana lakk. Kui vajalik, kasuta lihvpaberit maksimaalse
karedusega 150, eemalda tolm.
Puidule, mis kipub sinetama, on soovitav teha eeltöötlust (kõik pinnad kui võimalik) immutades biotsiidivaba Osmo Holzprotektoriga (4006).
Ühilduvus
Osmo TopOil-i võib kanda kõikidele Osmo õlivahadele (Hardwax-Oil), Osmo Holzprotektorile ja Osmo Klar
Wachs-ile.
Korrosioon
Ruumides, kus on kõrge niiskustase, kasutada galvaniseeritud mitteoksüdeeruvaid naelu ja kinnitusi.
Pealekandmine
Osmo TopOil on valmis kasutamiseks. Loksuta enne kasutamist.
Kasuta jäika, tugevat pintslit või kuiva riidetükki. Kanna õhuke kiht pinnale põhjalikult ja ühtlaselt piki

puidusüüd hõõrudes. Jäta kuivama üleöö (vähemalt 8-10 tundi) kindlustades hea ventilatsioon. Teine kiht
kanda peale samamoodi.
Kui kasutad riidetükki, kanna peale 3-4 kihti.
Kappide ja sahtlite sisekülgedele kanna riidetükiga 1 õhuke kiht õli ja jäta kuivama hea ventilatsiooniga
ruumidesse.
Siidjama pinna saavutamiseks kandke pinnale 1 õhuke kiht Osmo Wachspflege und ReinigungsSpray-d ja
poleerige lapiga.
Tööriistade puhastamine
Tööriistade puhastamiseks kasutage white spirit-it.
Kuivamisaeg
Vähemalt 8-10 tundi, kindlustage hea ventilatsioon. Pind on tolmukuiv umbes 6 tunni pärast. Korkpindade
kuivamisaeg võib olla 24 tundi või isegi kauem.
Hooldus ja puhastamine
TopOiliga töödeldud pindu võib puhastada veega mis sisaldab Osmo WishFix-i. Raskemate plekkide ja pinna
värskendamise jaoks kasuta Osmo Wachspflege und ReinigungsSpray-d.
Renoveerimine
Hooldusõlituseks kanna puhtale kuivale pinnale õhuke kiht TopOili. Parandusjäljed ei jää näha.
Hoiustamine
Toodet on võimalik säilitada 5 aastat või kauem juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud. Kui toode on
külmunud, saavutab ta oma kontsistensti toatemperatuuril 24-36 tunni jooksul.
Koostisained
50-60% suure kuivainesisaldusega materjalid
Baas: naturaalsed taimeõlid ja vahad (päevalilleõli, sojaoa õli, takjaõli, karnaoa õli ja kandelilla vaha),
parafiinid.
Lisaained: sikatiiv (kuivatusaine), vett-tõrjuvad abiained
Lahustid: lõhnatu white spirit (benseenivaba)
Tehnilised andmed
Erikaal (tihedus): 0.89g/cm³
Viskoossus: tiksotroopne, kreemjas
Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu
Hoiatus
Hoidke eemale laste käeulatusest. Ärge valage anumatesse, milles hoiate jooke või sööke. Hoiduge kontaktist
toidu, jookide ja loomade toiduga. Töötades tagage hea ventilatsioon. Kuivana ohutu inimestele, loomadele ja
loodusele.
Silma sattumisel loputa koheselt rohke veega.
Pese kohe puhtaks immutatud lapid või säilitage õhukindlas anumas (isesüttimise oht). Tule iseloomulikkus
kooskõlas Saksamaa DIN 4102 (tule käitumine ehitusmaterjalide ja nende komponentide) ja klass B 2
(normaalne mittesüttivus) sertifikaatidega.
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