LUONNOLLISTA SUOJAA
PUUPINNOILLE ULKONA

SUOJAÖLJYT ULKOKÄYTTÖÖN

KESTÄVÄÄ SUOJAA
ULKOPINNOILLE
KASVIÖLJYISTÄ

SUOJAAVA KUULTOÖLJY
Kasviöljypohjainen Suojaava kuultoöljy imeytyy puun avoimeen pintasolukkoon pitäen pinnan hengittävänä ja joustavana. Pitkän avoimen ajan
vuoksi öljyn levittäminen on helppoa ja pinnasta saadaan tasaisen kaunis. Pehmeät ja luonnonläheiset sävyt korostavat puupintaa ja samalla
sulautuvat hyvin ympäristöön.
>> Läpikuultava, silkinhimmeä puuöljy ulkokäyttöön
>> Sopii käytettäväksi useisiin käyttötarkoituksiin: hirsirakenteisiin,
ulkoverhouksiin, aitoihin, näkösuojiin, pergoloihin,
puutarhakalusteisiin, terassipintoihin, jne.
>> Pinta hylkii vettä ja kestää hyvin erilaisia sääolosuhteita sekä UVsäteitä
>> Ei halkeile eikä hilseile
>> Kaksi levityskerrosta uudelle puupinnalle, uusintakäsittelyssä yksi
levityskerros puhdistetulle puupinnalle
>> Helppoa levittää siveltimellä tai Osmo-mikrokuiturullalla
>> Sisältää suoja-aineita homeita, leviä ja sieniä vastaan
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SUOJAAVA KUULTOÖLJY

700 Mänty

702 Lehtkuusi

703 Mahonki

704 Kastanja

706 Tammi

707 Pähkinä

708 Tiikki

710 Pinja

712 Eebenpuu

727 Palisanteri

728 Seetri

729 Kuusenvihreä

1415 Pihavihreä

903 Basaltinharmaa

905 Patina

900 Valkoinen

1140 Akaatti

1141 Kvartsi

1142 Grafiitti

1143 Onyks

KOROSTA
HOPEAEFEKTISÄVYILLÄ.
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SUOJAÖLJYT ULKOKÄYTTÖÖN

TURVALLISUUTTA
JA KESTÄVYYTTÄ
TERASSIPINNOILLE

ANTI-SLIP TERASSIÖLJY
Kevyesti karhea pinta vähentää liukastumisriskiä etenkin märillä terassipinnoilla. Käsitelty pinta tuntuu miellyttävältä myös paljaan jalan alla.
Pinnoite hylkii voimakkaasti vettä ja kestää hyvin erilaisia sääolosuhteita.
Kasviöljypohjainen terassiöljy soveltuu käytettäväksi sekä havu- että lehtipuille. Sitä voidaan käyttää myös lämpökäsitellylle ja kuivalle painekyllästetylle puupinnalle.
>> Väritön, silkinhimmeä puuöljy ulkokäyttöön
>> Sopii käytettäväksi puuportaille ja -terasseille. Tuotetta käytetään
yhdessä Osmo Color Suojaavan kuultoöljyn kanssa
>> Hengittävä pinta, joka ei halkeile eikä hilseile
>> Yksi levityskerros kertaalleen värillisellä suojaöljyllä käsitellylle
pinnalle
>> Helppoa levittää siveltimellä tai Osmo-terassisiveltimellä
>> Sisältää suoja-aineita homeita, leviä ja sieniä vastaan
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ANTI-SLIP TERASSIÖLJY

430 Väritön
Ei UV-suojaa

OSMO-TERASSISIVELTIMELLÄ
(150 MM) TERASSIÖLJYN
LEVITTÄMINEN KÄY HELPOSTI.
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SUOJAÖLJYT ULKOKÄYTTÖÖN

LISÄSUOJAA
AURINKOA
VASTAAN

UV-SUOJAÖLJY EXTRA
Erityisen voimakkaalle auringonvalolle altistuvilla pinnoilla saadaan
puulle lisäsuojaa kasviöljypohjaisesta UV-suojaöljystä. Käsitelty pinta
hylkii vettä ja likaa. Öljyt imeytyvät puun pintasolukkoon jättäen pinnan
hengittäväksi. Puupinta pysyy joustavana ja terveenä. Haristuminen vähenee.
>> Väritön tai kevyesti sävytetty, silkinhimmeä puuöljy ulkokäyttöön
>> Sopii käytettäväksi julkisivuihin, räystäslaudoituksiin, oviin,
ikkunoihin, parvekelaudoituksiin, puutarhakalusteisiin, jne.
>> Ei lohkeile, halkeile eikä hilseile
>> Yksi levityskerros kertaalleen värillisellä suojaöljyllä käsitellylle
pinnalle, kaksi levityskerrosta käsiteltäessä uutta, puupuhdasta
pintaa
>> Helppoa levittää siveltimellä tai Osmo-mikrokuiturullalla
>> Sisältää suoja-aineita homeita, leviä ja sieniä vastaan

Extra
420 Väritön,
tammella

425 Tammi,
tammella

>>>	UV-SUOJAÖLJY EXTRA SISÄLTÄÄ SUOJA-AINEITA
HOMEITA, LEVIÄ JA SIENIÄ VASTAAN
6

UV-SUOJAÖLJY EXTRA

>> Väritön UV-suojaöljy Extra soveltuu käytettäväksi silkinhimmeänä
pintaöljynä Osmo Color ulkoöljyjen päälle. Väritön käsittely tarjoaa
lisäsuojaa ja pidentää värillisen pintakäsittelyn kestoikää.
>> Kevyesti sävytetty UV-suojaöljy Extra on erinomainen vaihtoehto
erityisesti tammesta valmistettujen ikkunanpuitteiden ja ovien
käsittelyyn.
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SUOJAÖLJYT ULKOKÄYTTÖÖN

KOTIPUUTARHURIN
LUONNONMUKAINEN
KUMPPANI

ECOGARDEN
EcoGarden on nopeasti kuivuva, vesipohjainen suojaöljy, joka hajoaa
luontoon biologisesti täysin. Käsittely korostaa voimakkaasti puun omaa
rakennetta ja säilyttää hohtonsa myös eri sääolosuhteissa ja kestää
hyvin auringon UV-säteitä. Valmis pinta on hengittävä, vettä hylkivä ja
turvallinen.
>> Kevyesti sävytetty, silkinkiiltoinen puuöljy
>> Sopii käytettäväksi viljelyalustoille, pienoiskasvihuoneisiin,
eläinsuojiin, näkösuojiin, aitoihin, parvekkeiden puurakenteisiin jne.
>> Hengittävä pinta ei lohkeile eikä halkeile
>> Yksi–kaksi levityskerrosta käyttökohteesta ja värisävystä riippuen
>> Helppoa levittää siveltimellä
>> Turvallinen luonnolle ja ihmisille

7400 Oliivi
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7600 Kastanja

7470 Hiili

ECOGARDEN

Soveltuu leluille

Passar för leksaker

>>> TUOTTEEN OMINAISUUDET PERUSTUVAT
VÄRIMORSINGON MEHUUN
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SUOJAÖLJYT ULKOKÄYTTÖÖN

HELEYTTÄ
PUUPINNOILLE

ERIKOISPUUÖLJY
Luonnon kasviöljyihin pohjautuva Erikoispuuöljy on helppokäyttöistä ja
riittoisaa. Ulkokäyttöön tarkoitettu, ohut öljy imeytyy hyvin puuhun suojaten sitä lialta ja kosteudelta.
>> Väritön tai sävytetty, silkinhimmeä
>> Tiikkiöljy: Sopii käytettäväksi kovapuukalusteiden ja -pintojen
käsittelyyn
>> Lämpöpuuöljy: Lämpökäsiteltyjen pintojen suojaksi
>> Kaksi levityskerrosta uudelle puupinnalle
>> Helppoa levittää esim. siveltimellä

007 Tiikkiöljy
väritön, kirkas
Ei UV-suojaa
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010 Lämpöpuuöljy
sävytetty

ERIKOISPUUÖLJY · WR · IKKUNAMAALI

KESTÄVÄÄ
VAALEUTTA

IKKUNAMAALI
Valkoinen, ulkokäyttöön tarkoitettu öljymaali soveltuu erinomaisesti pinnoille, joissa kaivataan kestävää pintakäsittelyä.
>> Peittävä, silkinkiiltoinen öljymaali ulkokäyttöön
>> Sopii käytettäväksi ikkunoihin, oviin, aitoihin, jne.
>> Hengittävä pinta ei halkeile eikä hilseile
>> Kaksi levityskerrosta uudelle puupinnalle
>> Helppoa levittää siveltimellä
>> Sisältää suoja-aineita homeita, leviä ja sieniä vastaan
WR-PUUNSUOJAPOHJUSTE
>>
>>
>>
>>
>>

Väritön pohjuste ulkokäyttöön
Sopii käytettäväksi kaikkien Osmo Color -ulkotuotteiden alle
Imeytyy erittäin hyvin puuhun
Ei muodosta kalvoa
Suojaa puuta sinistymiseltä, homeelta, leviltä ja
hyönteisiltä
>> Levitetään siveltimellä tai ruiskulla

>>> HUOM! KÄYTÄ BIOSIDEJA TURVALLISESTI. LUE AINA
ETIKETTI JA VALMISTETIEDOT ENNEN KÄYTTÖÄ.
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Valmistaja:
Osmo Holz und Color Gmbh & Co. KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf, Saksa
Maahantuoja:
Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13, 15100 Lahti
puhelin 019 264 4200
info@osmocolor.com, www.osmocolor.com
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