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ÖLJYVAHA ANTI-SLIP
Puulattioille ja -portaisiin, joissa tarvitaan
erityistä liukkaudenestoa.

Anti-Slip Öljyvaha on väritön liukkaudenestoainetta
sisältävä puun pintakäsittelyaine sisäkäyttöön. Oikein
käsitelty huokoinen pinta ei halkeile eikä hilseile. Se
kestää hyvin kulutusta ja hylkii nesteitä (DIN 68861-A)
ja likaa. Kuivuttuaan pinta on turvallinen ihmisille, eläimille ja kasveille (EN 71.3).
TUOTTEET
3088 Väritön, silkinhimmeä (R9)
3089 Väritön, silkinhimmeä (R11)
LUONNONÖLJYPOHJAINEN
Anti-Slip Öljyvaha sisältää luonnon kasviöljyjä, kuten
auringonkukka-, soija- ja karhiaisöljyä sekä luonnonvahoja, parafiiniä ja liukkautta ehkäiseviä aineita.
OMINAISUUDET
Tiheys: 0,88–0,91 g/cm³
Viskositeetti: tiksotrooppinen, kermamainen
Haju: mieto, kuivuttuaan hajuton
Leimahduspiste: > 60 °C, DIN 53213
KÄYTTÖKOHTEET
Tuote sopii käytettäväksi puulattioille ja -portaille sisätiloissa. Se on erityisesti tarkoitettu käytettäväksi julkisissa
kohteissa sekä yleisissä tiloissa.
LEVITYSKERRAT
–– 2 levityskertaa uudelle puupinnalle
–– 1 levityskerta, kun tuotetta käytetään vanhan öljyvahapinnan päällä
ESIVALMISTELU
Varmista, että käsiteltävä pinta on puhdas ja kuiva.
Puun lämpötilan tulee olla yli 0 °C ja suhteellisen kosteuden alle 18 %. Puhdista vanhat huokoiset puupinnat huolellisesti. Poista kaikki vanhat kovat pinnoitteet.
Suosittelemme puupintojen hiomista ennen pintakäsittelyä paperikarkeudella P120–150. Poista hiontapöly imuroimalla tai harjaamalla. Tee koelevitys ennen
pinnan varsinaista käsittelyä, jotta varmistut toivotusta
lopputuloksesta.
KÄSITTELY
Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä ja aika ajoin käytön
aikana. Levitä erittäin ohuelti Osmo-siveltimellä, -lattiasiveltimellä tai -mikrokuiturullalla puupinnalle ja viimeistele levitys huolellisesti puun syysuuntaan. Anna

pinnan kuivua kunnollisesti ja levitä sitten toinen kerros vastaavasti. Uusintakäsittelyssä/hoitokäsittelyssä
yleensä yksi levityskerros riittää.
Huomaa: Anti-Slip Öljyvahaa ei voi levittää lattianhoitokoneella.
KUIVUMINEN
Anna yhden levityskerroksen kuivua vähintään 12 tuntia 23 °C:n lämpötilassa ilmankosteuden ollessa 50 %.
Kuivumisaika pitenee alemmassa lämpötilassa ja/tai
ilmankosteuden ollessa korkeampi. Myös liian suuri
ainemäärä ja riittämätön ilmanvaihto pidentävät kuivumisaikaa ja saattavat jättää öljyn hajua käsiteltyyn tilaan.
Pinnan lopullinen kovettuminen tapahtuu 2–3 viikon
kuluessa.
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Puhdista työvälineet lakkabensiinillä.
HUOMIOITAVAA
Väritön käsittely korostaa puun luonnollista sävyä ja
saattaa näyttää hieman kelletävältä vaalealla tai vaaleaksi käsitellyllä puupinnalla.
Emme suosittele tuotetta käytettäväksi tummille
trooppisille kovapuille, kuten merbau tai wenge.
Öljyvahatun pinnan hoitoon riittää imurointi ja nihkeämoppaus. Pyyhi pintaa nihkeällä öljysaippualiuokseen
kostutetulla liinalla tarpeen mukaan. Kun pinta alkaa kulua eikä vesi helmeile enää pinnalla öljyvahatulle lattialle
tyypillisellä tavoin, on uusintaöljyämisen aika.
PAKKAUSKOOT
0,75 litraa; 2,50 litraa ja 10 litraa
RIITTÄVYYS
1 litra riittää vähintään 24 m²:n kertakäsittelyyn uutta
sileää puupintaa.
Käytä tarvittaessa mitta-astiaa tai annostelupulloa oikean ainemenekin mittaamiseen.
VARASTOINTI
Tuote säilyy vähintään 5 vuotta kuivassa tilassa astia
hyvin suljettuna. Jäädyttyään palautuu ennalleen huoneenlämmössä.
JÄTTEIDEN KÄSITTELY
Toimita tuotteen jäämät vaarallisten aineiden keräyspisteeseen. Tyhjän astian voi kierrättää.
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TURVALLISUUS
Säilytä lasten ulottumattomissa. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Käytä
ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
Koska tuote sisältää luonnonöljyjä, on olemassa tuoteeseen tahriintuneiden rättien, puupurun yms. itsesyttymisvaara. Rätit yms. tulee hävittää käytön jälkeen
asianmukaisesti.
Sisältää alifaattista liuotinbensiiniä. EU:n VOC-rajaarvo tälle tuotteelle (luokka A/i) on 500 g/l (2010). Tuote
sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä enintään 500 g/l.
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.
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