
Osmo Color Kuultoöljy Plus on kasviöljypohjainen puun 
pintakäsittelyaine ulos. Se jättää puulle läpikuultavan 
ja huokoisen pinnan, joka kestää hyvin auringonvaloa, 
kosteutta ja vettä. Oikein käsiteltynä silkinkiiltoinen pin-
ta ei lohkeile eikä hilseile. Tuote ei sisällä pintasuoja-
aineita tai säilöntäaineita. Kuivuttuaan käsitelty pinta 
on turvallinen ihmisille, eläimille ja kasveille (EN 71.3).

VÄRISÄVYT
9211 Valkoinen kuusi
9212 Poppeli
9221 Mänty
9232 Mahonki
9234 Perinteinen punainen
9235 Tuija
9236 Lehtikuusi
9241 Tammi
9242 Kuusenvihreä
9261 Pähkinä
9262 Tiikki
9264 Ruusupuu
9271 Eebenpuu

LUONNONÖLJYPOHJAINEN
Auringonkukkaöljyyn perustuva tuote sisältää alifaat-
tista liuotinbensiiniä, kuivikkeita sekä pigmenttejä. EU:n 
VOC-raja-arvo tälle tuotteelle (luokka A/e) on 400 g/l 
(2010). Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 
enintään 400 g/l.

KÄYTTÖKOHTEET
Kuultoöljy Plus sopii käytettäväksi vielä käsittelemättö-
mille puupinnoille ulkona: ulkovuorilaudoituksiin, hirsi-
pintoihin, parvekelaudoituksiin, aitoihin ja pergoloihin 
sekä puutarhakalusteisiin. Sitä voidaan käyttää myös 
aiemmin öljyttyjen, huokoisien puupintojen uudelleen-
käsittelyyn.

LEVITYSKERRAT
1 levityskerta

ESIVALMISTELU
Varmista, että pinta on puhdas ja kuiva. Puun suh-
teellisen kosteuden on oltava alle 20 % ja lämpötilan 
yli 0 °C. Pese ja/tai hio vanhat huokoiset puupinnat 
huolellisesti puhtaiksi. Poista kaikki kovat kalvomaiset 
pinnoitteet. Puulaji ja puun rakenne vaikuttavat loppu-
tulokseen. Suosittelemme koelevitystä.

Tarvittaessa voit pohjustaa puupinnat hometta ja 
lahoa vastaan Osmo Color WR -puunsuojapohjusteel-
la tuotteen käyttöohjeen mukaisesti.

LEVITYS
Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä ja aika ajoin käy-
tön aikana. Levitä erittäin ohuesti ja tasaisesti Osmo-
siveltimellä tai lyhytnukkaisella Osmo-mikrokuiturullalla 
puun syysuuntaisesti.

KUIVUMINEN
Anna pinnan kuivua vähintään 12 tuntia lämpötilan 
ollessa 23 °C ja ilmankosteuden 50 %. Kuivumisaika 
pitenee lämpötilan ollessa alhaisempi ja/tai ilmankos-
teuden korkeampi. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta 
kuivumisen aikana.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Työvälineet puhdistetaan lakkabensiinillä.

HUOMAA
Puulaji ja pinnan laatu vaikuttavat lopputulokseen. Täs-
tä syystä suosittelemme koelevitystä onnistuneen lop-
putuloksen varmistamiseksi. Liian suuri levitysmäärä 
voi heikentää pinnan kestoa ja pintaan saattaa ilmestyä 
kiiltäviä pilkkuja, jotka häviävät kuitenkin ajan myötä. 

Koska kevyesti pigmentoidut värisävyt antavat vain 
vähäistä suojaa auringon harmaannuttavaa uv-säteilyä 
vastaan, emme suosittele niitä pinnoille, jotka altistu-
vat voimakkaalle auringonvalolle. Lisäsuojaa auringolta 
saat levittämällä sävytetylle ja kuivalle pinnalle väritöntä 
Osmo Color UV-suojaöljyä – tuote nro 420. Huomaa 
kuitenkin, että UV-suojaöljy sisältää pintasuoja-aineita 
hometta ja leviä vastaan.

PAKKAUSKOOT
0,75 litraa; 2,50 litraa ja 25 litraa

RIITTÄVYYS
1 litra riittää noin 26 m2:n kertakäsittelyyn uutta sileää 
puupintaa. 

Huomaa. Puulaji, puun pinta, kunto sekä ikä vaikut-
tavat riittävyyteen.

VARASTOINTI
Tuote säilyy vähintään 5 vuotta säilytettäessä kuivassa 
paikassa astia hyvin suljettuna. Jäädyttyään tuote pa-
lautuu ennalleen huoneenlämmössä.

TYÖOHJE

KUULTOÖLJY Plus

Kaksinkertainen riittävyys korkean kiintoainepitoisuuden ansiosta!



JÄTTEIDEN KÄSITTELY
Täysin tyhjän astian voi laittaa metallinkeräykseen. 
Tuotteen jäämät toimitetaan vaarallisen aineen keräys-
pisteeseen.

TURVALLISUUSOHJEET
Säilytä lasten ulottumattomissa. Varo kemikaalin joutu-
mista iholle silmiin tai vaatteisiin. Jos tarvitaan lääkin-
nällistä apua, näytä pakkaus tai etiketti. Käytä ainoas-
taan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. 

Koska tuote sisältää luonnonöljyjä, on olemassa 
tuotteeseen tahriintuneiden rättien yms. itsesyttymis-
vaara. Sulje rätit tms. kannelliseen metalliastiaan tai 
upota ne veteen. Hävitä ne käytön jälkeen kuivattamal-
la auki levitettyinä ja toimittamalla tämän jälkeen jäte-
keräykseen.

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.

Maahantuoja
Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13
15100 Lahti
P. 019 264 4200
sähköposti: info@osmocolor.com
www.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. 
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