TYÖOHJE

ERIKOISPUUÖLJY
Kestävä suoja kaikkiin sääolosuhteisiin
Osmo Color Erikoispuuöljy on väritön tai kevyesti pigmentoitu puun pintakäsittelyaine ulos. Silkinkiiltoinen
pinta suojaa puuta vedeltä ja kosteudelta vähentäen
puun kosteuselämistä.
Oikein käsitelty pinta ei halkeile eikä hilseile. Tuotetta on helppoa levittää pitkän avoimen työskentelyajan
ansiosta. Kuivuttuaan pinta on turvallista ihmisille eläimille ja kasveille (EN 71.3).
VÄRISÄVYT
004 Douglaskuusi
006 Bangkirai
007 Väritön tiikkiöljy
009 Lehtikuusi
010 Lämpöpuu

013 Garaba
014 Massaranduba
016 Tumma bangkirai
019 Harmaa
021 Suotammi

LUONNONÖLJYPOHJAINEN
Erikoispuuöljyt sisältävät luonnon kasviöljyjä, kuten
auringonkukka- ja soijaöljyä. Öljyt tunkeutuvat puun
pintasolukkoon sallien puun hengittää ja kosteuden tasapainottua. Puun pinta pysyy joustavana ja terveenä,
puun haristuminen vähenee.
KÄYTTÖKOHTEET
Erikoispuuöljy sopii käytettäväksi puupinnoille ulkona:
terassilaudoituksiin, puutarhakalusteisiin ja näkösuojiin. Sitä voidaan käyttää lähes kaikille puulajeille, kuten
myös painekyllästetyille puupinnoille.
Väritön tiikkiöljy on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti tiheäsyisille trooppisille puulajeille, kuten tiikille
ja eukalyptukselle, mutta se sopii erinomaisesti myös
lämpökäsitellyn puun värittömään suojaamiseen.
LEVITYSKERRAT
– 1 levityskerta, kun tuotetta käytetään sävypohjana
värittömän pintaöljyn, esimerkiksi Anti-Slip Terassi
öljyn tai Suojaavan kuultoöljyn, alla.
– 2 levityskertaa, kun tuotetta käytetään yksinään
vielä käsittelemättömän puun suojaamiseen.
ESIVALMISTELU
Anna erityisesti tiivissyisten kovapuiden olla ulkona ilman pintakäsittelyä vähintään neljän viikon ajan ennen
työn aloittamista. Erittäin pihkaisten puulajien, kuten
lehtikuusi tai douglaskuusi, on annettava ilmaantua ulkona vähintään 6 viikkoa ja trooppisten puulajien, kuten massaranduba, bangkirai tai garapa, vähintään 3
kuukautta ennen pintakäsittelyä.

Varmista, että käsiteltävä pinta on puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden on oltava alle 20 % ja
lämpötilan yli 0 °C.
Hio jo harmaantuneet puupinnat, puhdista tai hio
huokoiset vanhat pinnat ja/tai poista kaikki vanhat pinnoitteet. Tarvittaessa pohjusta puupinnat lahoa ja sieniä vastaan Osmo Color WR -puunsuojapohjusteella
kaikilta sivuilta, mikäli mahdollista.
Puulaji sekä pinnan muoto ja kunto vaikuttavat lopputulokseen. Suosittelemme koelevitystä, jotta varmistut toivotusta lopputuloksesta.
KÄSITTELY
Sekoita aine kunnolla ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana. Levitä ohuesti ja tasaisesti hyvälaatuisella
jäykällä siveltimellä tai liinalla puun syynsuuntaisesti.
Suurien yhtenäisten pintojen käsittelyyn voit käyttää
jatkovarteen kiinnitettävää Osmo-terassisivellintä.
Anna ensimmäisen levityskerroksen kuivua kunnollisesti ja levitä sitten toinen ohut öljykerros vastaavasti. Värillisen puuöljyn sijasta voit levittää toiseksi kerrokseksi värittömän Suojaavan kuultoöljyn nro 701 tai
liukkautta vähentävän Anti-Slip Terassiöljyn nro 430.
HUOMAA. Älä käytä väritöntä tiikkiöljyä pintatuotteeksi
sävyjen päälle.
KUIVUMINEN
Anna yhden levityskerroksen kuivua vähintään 12 tuntia lämpötilan ollessa 23 °C ja ilmankosteuden 50 %.
Kuivumisaika pitenee lämpötilan ollessa alhaisempi ja/
tai ilmankosteuden korkeampi. Myös aineen liian paksu levityskerros sekä puutteellinen ilmanvaihto hidastavat kuivumista.
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Puhdista työvälineet liuotinbensiinillä.
HUOMAA
– Väritön tiikkiöljy ei sisällä erillistä uv-suojaa, joka
ehkäisisi puuta harmaantumasta auringonvalon
vaikutuksesta.
– Kovan kulutuksen pinnoilla uusintaöljyäminen
suositellaan tehtäväksi vuosittain.
– Monet puulajit sisältävät vesiliukoisia uuteaineita,
jotka saattavat vuotaa sateen aikana.
PAKKAUSKOOT
0,75 litraa ja 2,5 litraa

TYÖOHJE
RIITTÄVYYS
1 l riittää noin 24 m²:n kertakäsittelyyn sileälle pinnalle.
Harjatulla, jyrsityllä, sahatulla ja vanhalla pinnalla aineen kulutus on suurempaa.
VARASTOINTI
Säilyy vähintään 5 vuotta kuivassa paikassa astia hyvin
suljettuna. Jäädyttyään tuote palautuu ennalleen huoneenlämmössä.
JÄTTEIDEN KÄSITTELY
Täysin tyhjän astian voi toimittaa metallikeräykseen.
Tuotteen jäämät toimitetaan vaarallisen aineen keräyspisteeseen.
TURVALLISUUSOHJEET
Säilytä lasten ulottumattomissa. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle ja vaatteisiin. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä
ilmanvaihto.
Tuote sisältää alifaattista liuotinbensiiniä. EU:n VOCluokitusta (2004/42/EC) ei sovelleta.
Koska tuotteet sisältävät luonnonöljyjä, on olemassa tuotteeseen tahriintuneiden rättien, trasselien yms.
itsesyttymisvaara. Sulje rätit tms. kannelliseen metalliastiaan tai upota ne veteen. Älä purista rättejä myttyyn

tai pinoa kasoihin. Hävitä ne käytön jälkeen kuivattamalla ne auki levitettyinä ja toimittamalla ne tämän jälkeen jätekeräykseen.
Käyttöturvallisuustiedote saatavana 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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Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13
15100 Lahti
P. 019 264 4200
sähköposti: info@osmocolor.com
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Teknisistä syistä värit näytöllä tai tämän ohjeen tulosteessa voivat poiketa todellisuudesta.
Värin voimakkuuteen vaikuttavat myös puun oma väri, käytetty työtapa ja levityskertojen määrä.
Suosittelemme mallipalan tai koealueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.

013 Garabaöljy

