TYÖOHJE

KORJAAVA ÖLJYVAHATAHNA
Öljyvahattujen puupintojen ylläpitoon ja korjaukseen
Osmo Color Öljyvahatahna on väritön, osmotuille puupinnoille tarkoitettu pintavahinkojen paikkausaine, jonka sisältämät kasviöljyt ja -vahat korjaavat ja hoitavat
kulunutta puupintaa. Öljyt imeytyvät puun solukkoon
suojaten puuta sisältä. Vahat muodostavat joustavan ja
hengittävän suojan puun pinnalle. Tuotetta on helppo
levittää, ja se kestää hyvin erilaisia nesteitä, kuten viiniä,
kahvia, hedelmäjuomia ja vettä.
VÄRISÄVY
3080 Väritön, tahna
LUONNONÖLJYPOHJAINEN
Öljyvahatahna sisältää luonnon kasviöljyjä ja -vahoja,
kuten auringonkukka-, soija- ja karhiaisöljyä sekä karnauba- ja kandelillavahaa.
Kuivuttuaan tuotteella käsitelty pinta on turvallista
ihmisille, eläimille ja kasveille. Tuote täyttää normin 71.3.
KÄYTTÖKOHTEET
Tuote soveltuu käytettäväksi sekä massiivi- että liimapuusta valmistettujen, öljyvahattujen puupintojen pintavahinkojen korjaamiseen sisällä: huonekaluihin ja tasoille (keittiön työtasot, pöydänkannet, hyllyt yms.). Sitä voi
käyttää myös kaikille puulattioille sekä portaisiin, kuten
myös OSB-levy- ja korkkipinnoille.
ESIVALMISTELU
Varmista, että käsiteltävä pinta on puhdas ja kuiva.
Puhdista likaantuneet pinnat Osmo Color Öljysaippualla
tai Hoitovahalla ja anna kuivua. Voit kitata pienet halkeamat ja raot tarvittaessa Osmo Color Puukitillä ennen
käsittelyä.
KÄYTTÖ
Levitä ainetta ohuelti puun syysuuntaisesti nukkaamattomalla Osmo-puuvahausliinalla tai vastaavalla. Työjälkiä
ja -virheitä on mahdollista korjata vielä jopa 15 minuutin
kuluttua ensimmäisestä levityksestä. Anna kuivua ohjeen mukaisesti ilmanvaihdosta huolehtien. Tarvittaessa
toista käsittely 2–3 kertaa vastaavasti.
KUIVUMISAIKA
Anna kuivua 8–10 tuntia 23 °C:n lämpötilassa ilmankosteuden ollessa 50 %. Kuivumisaika pitenee alemmassa
lämpötilassa ja/tai ilmankosteuden ollessa korkeampi.
Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta kuivumisen aikana.
PAKKAUSKOOT
75 ml tuubi

HUOMAA
Öljyt tuovat esiin puun luonnollisen sävyn. Tuotteen liian
runsas käyttö ja riittämätön ilmanvaihto hidastuttavat
kuivumista. Korkeampaan kiiltoasteeseen pyrittäessä,
suihkauta / levitä hyvin kuivuneelle pinnalle Osmo Color
Hoitovahaa ohuelti ja kiillota pinta sen kuivuttua.
RIITTÄVYYS
75 ml riittää 2–3 m2:n kertakäsittelyyn puupuhdasta
pintaa.
VARASTOINTI
Säilyy vähintään 2 vuotta kuivassa tilassa suljettuna.
JÄTTEIDEN KÄSITTELY
Toimita tuotteen jäämät vaarallisen aineen keräyspisteeseen. Tyhjän pakkauksen voi kierrättää.
TURVALLISUUS
Säilytä lasten ulottumattomissa. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Käytä vain
ulkona tai hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
Tuote sisältää alifaattista liuotinbensiiniä. EU:n
VOC-raja-arvo tälle tuotteelle (luokka A/i) on 500 g/l
(2010). Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä
enintään 500 g/l.
Huomaa Sisältää hapettumalla kuivuvia öljyjä, jotka
voivat aiheuttaa orgaanisen materiaalin itsesyttymisvaaran. Upota rätit yms. heti käytön jälkeen veteen tai sulje
ne kannelliseen metalliastiaan. Hävitä rätit esimerkiksi
kuivattamalla ne avoimina hyvin tuuletetussa tilassa ja
toimittamalla ne tämän jälkeen jätekeräykseen.
Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
Valmistaja: Osmo Holz und Color GmbH & Co KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf Saksa
Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja ISO 14001
-standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.
Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa, mikäli
onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä edellyttää.

Maahantuoja
Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13, 15100 Lahti
019 264 4200
info@osmocolor.com, www.osmocolor.com
© Sarbon Woodwise Oy • 10/17

