
LIPEÄ–ÖLJYVAHAKÄSITTELY
Valkoinen

LIPEÖINTI

Lipeöintiin tarvittavat työvälineet: muoviämpäri, paksu keinokui-
tusivellin, punainen hankauslevy, hiontatuki hankauslevyä varten, 
pölynimuri, suojakäsineet ja suojalasit.

> ESIKÄSITTELY
Hio pinta huolellisesti lattianhiomakoneella, tai pienemmissä 
kohteissa hiontatukea ja hiontapaperia käyttäen. Hiomisen tar-
koitus on avata puun syyt, jotta lipeä imeytyy paremmin. Tee 
viimeinen hionta paperikarkeudella P100–120. Poista hiontapöly 
pinnasta imuroimalla.

> KÄSITTELY
Ravista tai sekoita lipeä hyvin pakkauksessaan ja kaada sitten 
koko pakkauksen sisältö ämpäriin. Sekoita lipeä huolellisesti vie-
lä ämpärissä ennen työn aloittamista ja jatka sekoittamista koko 
työn ajan siten, että liuos pysyy tasaisena. Levitä lipeä siveltimellä 
puusyiden suuntaisesti keskeyttämättä levitystä ennen kuin koko 
lipeöitävä alue on käsitelty.

> TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Puhdista työvälineet vedellä heti käsittelyn jälkeen.

> KUIVUMINEN
Jätä pinta kuivumaan vähintään vuorokaudeksi. Huomaa, että 
kuivumisaika pitenee merkittävästi lämpötilan ollessa alempi kuin 
suositeltu 20 astetta. (15 °C:n lämpötilassa kuivuminen kestää 
vähintään 2 vuorokautta. Alle 15 °C:n lämpötilassa ei lipeöintiä 
suositella enää tehtäväksi). 
Käsitellyn pinnan suhteellinen kosteus saa olla enintään 10 % en-
nen kuin pinnan öljyäminen voidaan aloittaa.

> VIIMEISTELY
Hankaa kalkki- ja pigmenttipöly huolellisesti irti punaisella han- 
kauslevyllä ja imuroi irronnut pöly pois. 
Pinta on valmis öljyvahattavaksi tai öljyttäväksi.

> RIITTÄVYYS
1 litra lipeää riittää 6–8 m2:n kertakäsittelyyn. 

ÖLJYVAHAUS

Viimeistele lipeöity pinta kahdella öljyvahakerroksella.

> KÄSITTELY
Sekoita Värillinen Öljyvaha nro 3040, kuultava valkoinen, huo-
lellisesti ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana. Levitä aine 
ohuelti puunsyiden suuntaisesti Osmo-mikrokuiturullalla,-lattiasi-
veltimellä tai -siveltimellä.
Lauta-/lankkulattian öljyvahaaminen sujuu parhaiten, kun kä-
sittelet 20–30 cm:n levyisen kaistan valmiiksi kerrallaan ennen 
siirtymistä eteenpäin.
Levitä seuraava kerros vastaavasti edellisen kuivuttua.

> TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Puhdista työvälineet liuotinbensiinillä.

> KUIVUMINEN
Jätä öljyvahakerros kuivumaan vähintään vuorokaudeksi ennen 
seuraavan kerroksen levittämistä. Huolehdi riittävästä lämpöti-
lasta ja ilmanvaihdosta. Varmista, että ensimmäinen kerros on 
varmasti kuiva ennen seuraavan levittämistä. Kuivumiseen vai-
kuttavat lämpötilan ja ilmanvaihdon lisäksi ilmankosteus sekä 
aineen määrä pinnalla.
Öljyvahan kovettuminen jatkuu vielä kahden viikon verran viimei-
sen levityskerroksen kuivuttua. Älä siis peitä tai rasita pintaa tar-
peettomasti tänä aikana.

> RIITTÄVYYS
1 litra riittää noin 20–24 m2:n kertakäsittelyyn.
(Huom. Lipeäkäsittely nostaa hieman öljyvahan menekkiä.)
Lue tarkemmat työohjeet Öljyvahan levittämiseen ennen työhön 
ryhtymistä Öljyvahan työohjeesta

Lisätietoja
Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13, 15100 Lahti
p. 019 2644 200
info@osmocolor.com
www.osmocolor.com

Lipeäkäsittely sopii männystä tai kuusesta valmistettujen puupuhtaiden lautalattioiden, paneelien ja kalusteiden käsittelyyn. Lipeällä 
käsitelty pinta vaatii viimeistelyn öljyvahalla.

Käyttöolosuhteet: Käsittelyyn vaadittava lämpötila on 18–25 °C ja suhteellisen ilmankosteuden on oltava alle 80 %. Alhaisemmassa 
lämpötilassa kuivumisajat pitenevät huomattavasti. Varmista hyvä ilmanvaihto.




