TYÖVÄLINEET JA TARVIKKEET

”Oikean työvälineen valinta on tärkeä osa onnistuneen lopputuloksen
saavuttamisessa. Tarkoitukseen sopivilla työvälineillä ja tarvikkeilla on
helpompi saada kaunis ja kestävä suoja puulle.”

RULLA-SIVELLINSETTI
>> pakkaus sisältää jatkovarteen sopivan pistovarren, lyhytnukkaisen mikrokuiturullan 100 mm, siveltimen 60 mm, kaukalon sekä 3 kaukalon täyttömuovia
>> sopii Osmo Color -tuotteiden levittämiseen suorille ja sileille pinnoille, kuten
laakaoviin, kalusteisiin, tasoihin, hirsipintoihin
>> saatavana erikseen: vaihtorullat 2 kpl/pkt tai 10 kpl/pkt sekä kaukalon
täyttömuovit 10 kpl/pss

LATTIARULLASETTI
>> pakkaus sisältää jatkovarteen sopivan pistovarren, lyhytnukkaisen mikrokuiturullan 250 mm, kaukalon sekä 3 kaukalon täyttömuovia
>> sopii Osmo Color -tuotteiden levittämiseen lattioille sekä muille
isoille sileille pinnoille
>> saatavana erikseen: vaihtorulla 1 kpl/pkt tai 12 kpl/pkt sekä
kaukalon täyttömuovit 10 kpl/pss

LATTIA- JA TERASSISIVELLIN
>> koot: 150 mm ja 220 mm
>> sopii lattioiden ja terassilaudoitusten käsittelyyn
>> jatkovarteen kiinnitettävä

OSMO-JATKOVARSI
>> teleskooppivarsi 115–200 cm, pikaliittimellä

OSMO-SIVELLIN
>> useita eri kokoja: 25 mm, 50 mm, 60 mm ja 100 mm
>> sopii Puu- ja Öljyvahojen levittämiseen isoille ja pienille puupinnoille, rajaukseen

VAAHTOMUOVISIVELLIN
>> useita eri kokoja: 25 mm, 50 mm, 75 mm ja 100 mm
>> erinomaisia pienien pintojen käsittelyyn Puu- ja/tai Öljyvahoilla sekä työjälkien
poispyyhintään

TYÖVÄLINEET JA TARVIKKEET

PUUVAHAUSLIINA
Nukkaamaton kuitukangasliina 4 kpl
Liinan koko n. 40 cm x 40 cm
t

> Osmo Color Puu- ja Öljyvahojen levittämiseen
pienille pinnoille kuten työtasoihin ja huonekaluihin
> ylimääräisen vahan/öljyn poistamiseen levityksen
jälkeen – lisää samalla pinnan läpikuultavuutta
> paikalliseen pinnan korjaamiseen vahalla/öljyllä
> vahattujen/öljyttyjen pintojen puhdistukseen ja
tahrojen poistoon Osmo Color Öljysaippualla
> pinnan kiillottamiseen Osmo Color Hoito- ja
puhdistusvahakäsittelyn jälkeen

PUUVAHAUSLIINA
>> kuitukangasliina pienien pintojen käsittelyyn ja korjauksiin, sekä työjälkien
poispyyhintään
>> liinan koko n. 40 x 40 cm
>> 4 kpl/pss

Koska Osmo Color Puuvahat ja Öljyvahat sisältävät hapettumalla kuivuvia luonnonöljyjä, on olemassa öljyyn tahriintuneiden liinojen itsesyttymisvaara. Säilytä käytettyjä liinoja kannellisessa metalliastiassa tai laita ne
veteen. Älä purista rättejä tiukkaan myttyyn tai pinoa niitä kasoihin. Hävitä
liinat käytön jälkeen esim. kuivattamalla ne avoimina hyvin tuuletetussa
tilassa ja toimittamalla ne tämän jälkeen paikallisten jätehuoltomääräysten
mukaiseen jätekeräykseen.

OSMO COLOR -MAAHANTUONTI:
Sarbon Woodwise Oy · p 019 264 4200 · info@osmocolor.com
www.osmocolor.com

HANKAUSLEVYN PIDIN & TARVIKKEET
>> jatkovarteen kiinnitettävä, 105 x 235 mm
>> tarrakiinnitys hankauslevyille
hankauslevyt, 120 x 155 mm:
Valkoinen: käsitellyn pinnan viimeistelyyn hiertämällä sekä valmiin pinnan
kiillotukseen
Punainen: siivouksen apuna tahrojen ja pinttymien poistoon, karhean
pinnan silottamiseen
Vihreä: erittäin likaisien pintojen puhdistuksen apuna ennen uusintakäsittelyä

PUUVAHAUSTYYNYN PIDIN & TARVIKKEET
>> koko: 85 x 135 mm
>> tarrakiinnitys lisätarvikkeille
lisätarvikkeet, 95 x 155 mm
Puuvahaustyyny, mikrokuitua: Puu- ja Öljyvahojen levittämiseen
sileille pinnoille
Valkoinen, Punainen ja Vihreä hankauslevy

SPRAYMOPPI
>> helppokäyttöinen ja kätevä
>> öljyvahattujen puulattioiden puhdistukseen ja ylläpitoon
>> pakkauksessa mukana:
vaihdettava pesuainekasetti 750 ml: sisältää hoitavaa
öljysaippualiuosta
vaihdettava ja pestävä aktiivikuitukangasmoppi
>> Saatavana erikseen kätevä ja riittoisa pesuaineen
täyttöpakkaus, 5,0 l

SIIVOUSVÄLINESARJA
>> jatkovarteen kiinnitettävä
>> öljyttyjen ja vahattujen puu- ja korkkilattioiden puhdistukseen ja ylläpitoon
>> sarja sisältää:
kiinnityslevyn mopeille
mikrokuitumopin säännölliseen nihkeäpyyhintään
pölymopin kuivapyyhintään
vahamopin pienien pinta-alojen hoitovahaukseen

