SÄVYÄ JA SUOJAA
PUUPINNOILLE SISÄLLÄ

LUONNONMUKAISUUTTA
PINTOJEN EHDOILLA
Puu on kaunis ja kestävä sisustusmateriaali, joka hengittää, pehmentää ja rauhoittaa. Me
Osmolla teemme tuotekehitystä ja tuotteita aina puun ominaisuuksien säilyttämisen ja pintojen
käytettävyyden ehdoilla. Haluamme auttaa sinua vaalimaan vanhaa ja luomaan kotiisi laatua, joka
kestää aikaa ja käyttöä. Suosimme luonnonmukaisia raaka-aineita ja korkeaa riittoisuutta, jotta
voit hyvillä mielin uusia kotiasi ja päästä pitkälle vähemmällä. Meille on tärkeää, että onnistut ja luot
aikaa kestäviä pintoja. Näin vähennämme myös ympäristöön kohdistuvaa kuormittavuutta.

KESTÄVÄ KOTI ON LUONTOA KUNNIOITTAVA VALINTA
Haluamme auttaa tekemään hyviä valintoja kotona. Valitsemalla Osmo Colorin kasviöljypohjaisia
tuotteita suosit luonnonmukaisia ja nopeasti uusiutuvia raaka-aineita, joka on kehitetty
käyttöpintaa ajatellen. Pyrkimyksemme on löytää parhaat ratkaisut jokaiseen tarpeeseen ja kotiin.
Niinpä kerromme meille tärkeistä asioista aidosti ja rehellisesti – jotta voit aina luottaa sanaamme
ja osaamiseemme.
Valitsemme apuusi mahdollisimman luonnonmukaiset raaka-aineet aina, kun ne tukevat
toivottua ja kestävää lopputulosta. Suosimme tuotteissamme riittoisia ja hyvin suojaavia kasviöljyjä,
kuten auringonkukkaöljyä, sekä useita pakkauskokoja. Näin autamme tuomaan kotiisi vähemmän
käsittelykertoja, vähemmän hävikkiä ja enemmän luonnonmukaisia raaka-aineita. Samalla puun
tuntu ja ominaisuuden säilyvät.
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TUOTEHAKU
PUUVAHA
MONIKÄYTTÖINEN
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ÖLJYPETSI
SÄVYTTÄVÄ
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TYÖTASOILLE
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VÄRILLINEN
ÖLJYVAHA
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ÖLJYVAHA
ALKUPERÄINEN
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VESIOHENTEISET
ERIKOISTUOTTEET

Nopeasti kuivuvat, helppokäyttöiset
ja lähes hajuttomat suojavahat ovat
yksinään käytettäviä tuotteita, joilla on
erityistehtävä.

Inne Sisustusvaha
sivu 12

Uviwax UV-suojavaha
sivu 13

HOITOTUOTTEET

TYÖVÄLINEITÄ JA TARVIKKEITA

• Öljysaippua
• Hoitovaha
• Hoito- ja puhdistusvaha
• Hoitoöljy
sivu 14

• Puukitti
• Rullasetit ja vaihtorullat
• Siveltimet
• Vaahtomuovisiveltimet
• Hankauslevyt ja tarvikkeet
sivu 15
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Puulaji, työtapa ja levityskerrat vaikuttavat lopputulokseen. Hirsiseinä on käsitelty kahdesti sävyllä 3181 Helmi.

MONIKÄYTTÖISET PUUVAHAT
> Kasviöljy- ja luonnonvahapohjaiset Puuvahat sopivat käytettäväksi sekä lämpimiin
että kylmiin sisätiloihin.
> Puuvaha on erinomainen vaihtoehto lähes kaikille puupinnoille sisällä: huonekaluihin,
seiniin, kattoihin, oviin tms.
> Kevyt puun kuviointia korostava värisävy saadaan jo kertakäsittelyllä.
Kaksinkertaisella käsittelyllä värisävy voimistuu.
> Käsittely jättää pinnan vettä ja likaa hylkiväksi.
> Huokoinen pinta on helppohoitoinen ja helposti uusittavissa.
> Valmis pinta on turvallinen ja täyttää lelujen turvallisuus EN 71-3 -standardin.
> Pakkauskoot: 0,125 l; 0,375 l; 0,75 l ja 2,5 litraa.
Huom. Kirkkaissa sävyissä (punainen, keltainen, sininen, vihreä)
vain purkkikoot 0,125 l ja 0,375 l
> Erittäin riittoisaa. 1 litra riittää vähintään 24 m2:n kertakäsittelyyn.

EDUT
• Sisältää nopeasti uusiutuvia
kasviraaka-aineita
• Pitkä työstöaika > helpottaa
onnistumista
• Useita pakkauskokoja >
vähentää hukkaa
• Erittäin riittoisaa > säästää
luontoa ja rahaa
• Ei sisällä muovia eikä biosideja
• Pitkä varastointiaika
• Voidaan käyttää
kertakäsittelynä Öljyvahan ja
TopOilin alla

Työvälineeksi sopii

VINKKI
Sekoita oma sävysi! Kirkkaat Puuvahan sävyt
sininen, vihreä, keltainen ja punainen sopivat
käytettäväksi yksinään, mutta ne soveltuvat myös
erilaisiin värisekoituksiin.
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Tuoteselosteeseen

Työohjeeseen

3101 Kirkas

3102 Vaalea pyökki

3103 Vaalea tammi

3111 Kuusi

3118 Terva

3119 Kelo

3123 Mänty

3136 Koivu

3137 Kirsikka

3138 Mahonki

3143 Konjakki

3161 Eebenpuu

3164 Tammi

3166 Pähkinäpuu

3168 Antiikkitammi

3192 Poppeli

3186 Mattalumi
1x

3186 Mattalumi
2x

3188 Lumi
1x

3188 Lumi
2x

3115 Sumu
1x

3115 Sumu
2x

3172 Silkki
1x

3172 Silkki
2x

3181 Helmi
1x

3181 Helmi
2x

3116 Savi
1x

3116 Savi
2x

VÄRIMALLIT TAMMELLA.
Painoteknisistä syistä värimallit ovat vain
suuntaa antavia. Myös puun oma väri vaikuttaa
aina lopputulokseen. Suosittelemme mallipalan
tai koealueen tekemistä ennen lopullista
käsittelyä.
3132 Harmaanbeige
1x

3132 Harmaanbeige
2x

3169 Noki
1x

3169 Noki
2x
VÄRIMALLIT KUUSELLA.

3104 Punainen
1x/2x

3105 Keltainen
1x/2x

3125 Sininen
1x/2x

3131 Vihreä
1x/2x
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Kertaalleen rullalla levitetty sävy 3543 Konjakki tuo mäntylattian eloisuuden kauniisti esiin.

SÄVYTTÄVÄ ÖLJYPETSI
> Öljypetsi sopii käytettäväksi sekä lämpimiin että kylmiin sisätiloihin.
> Tuote sopii uusille sekä puhtaaksi hiotuille lankku- ja parkettilattioille ja
huonekaluihin.
> Kevyt sävy saadaan hiertämällä Öljypetsi puupintaan valkoisella hankauslevyllä,
laikalla tai puuvahausliinalla vain kertaalleen. Voimakas sävy tehdään rullaamalla tai
sivelemällä Öljypetsi ohuelti puun pintaan ilman hiertämistä.
> Öljypetsillä sävytetyn pinta vaatii viimeistelyn värittömällä Öljyvahalla tai TopOililla.
Valkoiseksi sävytetyt pinnat viimeistellään valkoista pigmenttiä sisältävällä Värillisellä
Öljyvahalla.
> Valmis pinta on turvallinen ja täyttää lelujen turvallisuus EN 71-3 -standardin.
> Pakkauskoot: 0,125 l; 0,5 l; 1,0 l ja 2,5 litraa
> Öljypetsin riittoisuus on omaa luokkaansa: 1 litra riittää 24–48 m2:n kertakäsittelyyn!

EDUT
• Säästää aikaa > kertakäsittelyllä
toivottu värin voimakkuus
• Sisältää nopeasti uusiutuvia
kasviraaka-aineita
• Pitkä työstöaika helpottaa
onnistumista
• Useita pakkauskokoja >
vähentää hukkaa
• Erittäin riittoisaa > säästää
luontoa ja rahaa
• Ei sisällä muovia eikä biosideja
• Pitkä varastointiaika

Työvälineeksi sopii

VINKKI
Öljypetsatun pinnan viimeistelyyn:
• Öljyvaha, katso s. 10
• TopOil, katso s. 12
• Valkoiset lattiat, katso s. 8
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Tuoteselosteeseen

Työohjeeseen

VÄRIMALLIT MÄNNYLLÄ JA TAMMELLA.
Painoteknisistä syistä värimallit ovat vain suuntaa antavia. Myös puun oma väri, puulaji
ja levitystapa vaikuttavat lopputulokseen. Huom. Sävypinta vaatii viimeistelyn Öljyvahalla.
Suosittelemme mallipalan tai koealueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.
*

Voimakas sävy on tehty rullaamalla tai sivelemällä Öljypetsi ohuelti puun pintaan ilman
hiertämistä.
** Kevyt sävy saadaan hiertämällä Öljypetsi puupintaan valkoisella hankauslevyllä, laikalla tai
puuvahausliinalla.

3519 Kuulas
männyllä *

3519 Kuulas
tammella *

3501 Valkoinen
männyllä *

3501 Valkoinen
männyllä **

3512 Tuhkanharmaa
männyllä *

3512 Tuhkanharmaa
männyllä **

3514 Grafiitti
männyllä *

3514 Grafiitti
männyllä **

3501 Valkoinen
tammella *

3501 Valkoinen
tammella **

3512 Tuhkanharmaa
tammella *

3512 Tuhkanharmaa
tammella **

3514 Grafiitti
tammella *

3514 Grafiitti
tammella **

3516 Jatoba
männyllä *

3516 Jatoba
männyllä **

3518 Vaaleanharmaa
männyllä *

3518 Vaaleanharmaa
männyllä **

3541 Havanna
männyllä *

3541 Havanna
männyllä **

3516 Jatoba
tammella *

3516 Jatoba
tammella **

3518 Vaaleanharmaa
tammella *

3518 Vaaleanharmaa
tammella **

3541 Havanna
tammella *

3541 Havanna
tammella **

3543 Konjakki
männyllä *

3543 Konjakki
männyllä **

3564 Tupakka
männyllä *

3564 Tupakka
männyllä **

3590 Piki
männyllä *

3590 Piki
männyllä **

3543 Konjakki
tammella *

3543 Konjakki
tammella **

3564 Tupakka
tammella *

3564 Tupakka
tammella **

3590 Piki
tammella *

3590 Piki
tammella **
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Kahteen kertaan sävyllä 3075 Ruskeanmusta käsitelty lehtikuusilattia on valmis käytettäväksi.

VÄRILLINEN ÖLJYVAHA
> Värilliset öljyvahat ovat kevyesti kuultavia värisävyjä lattiapintojen sekä
huonekalujen sävyttämiseen.
> Kasviöljypohjainen tuote jättää käsitellyn pinnan huokoiseksi ja joustavaksi.
> Tuote sopii erinomaisesti käytettäväksi sekä lämpimiin että kylmiin sisätiloihin.
> Värisävy levitetään yhdestä kahteen kertaa toivotusta lopputuloksesta riippuen.
Vain kertaalleen sävytetty pinta vaatii viimeistelyn Öljyvahalla.
> Valmis pinta on turvallinen ja täyttää lelujen turvallisuus EN 71-3 -standardin.
> Pakkauskoot: 0,75 l ja 2,5 litraa
> 1 litra riittää jopa 30 m2:n kertakäsittelyyn.

EDUT
• Kestää kulutusta ja erilaisia
nesteitä
• Pitkä työskentelyaika – helppoa
levittää
• Kaksinkertaisella käsittelyllä
kulutusta kestävä pinta yhdellä
tuotteella
• Huoltokäsittely onnistuu
käsityömenetelmin
• Pinnan osittainen korjaaminen on
mahdollista
• Riittoisaa ja siksi edullista
• Pitkä varastointiaika

Työvälineeksi sopii

VALKOISET LATTIAT
Valkoisten lattioiden tekemiseen suosittelemme käytettäviksi tuotteita
3040 Kuultava valkoinen tai 3041 Valkotammi, kahteen kertaan levitettynä,
minkä jälkeen lattioita ei enää viimeistellä värittömällä öljyvahalla.
Värillisen öljyvahan sävyt 3040 ja 3041 soveltuvat myös valkoisella Öljypetsillä
sävytettyjen pintojen viimeistelyyn kestäväksi.
Tuoteselosteeseen
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Työohjeeseen

3071 Vaalea tammi
kuusella, 1 x

3071 Vaalea tammi
kuusella, 2 x

3072 Punatammi
kuusella, 1 x

3072 Punatammi
kuusella, 2 x

3073 Tumma tammi
kuusella, 1 x

3073 Tumma tammi
kuusella, 2 x

3071 Vaalea tammi
tammella, 1 x

3071 Vaalea tammi
tammella, 2 x

3072 Punatammi
tammella, 1 x

3072 Punatammi
tammella, 2 x

3073 Tumma tammi
tammella, 1 x

3073 Tumma tammi
tammella, 2 x

3074 Harmaa
kuusella, 1 x

3074 Harmaa
kuusella, 2 x

3075 Ruskeanmusta
kuusella, 1 x

3075 Ruskeanmusta
kuusella, 2 x

3074 Harmaa
tammella, 1 x

3074 Harmaa
tammella, 2 x

3075 Ruskeanmusta
tammella, 1 x

3075 Ruskeanmusta
tammella, 2 x

VÄRIMALLIT KUUSELLA JA TAMMELLA.
Painoteknisistä syistä värimallit ovat vain
suuntaa antavia. Myös puun oma väri vaikuttaa
aina lopputulokseen. Suosittelemme mallipalan
tai koealueen tekemistä ennen lopullista
käsittelyä.

3040 Kuultava valk.
kuusella, 2 x

3041 Valkotammi
kuusella, 2 x

3067 Kuulas harmaa
kuusella, 2 x

PERINTEISEN VALKEAT LATTIAT LIPEÄKÄSITTELYLLÄ
3040 Kuultava valk.
tammella, 2 x

3041 Valkotammi
tammella, 2 x

3067 Kuulas harmaa
tammella, 2 x

Gammeldagsin lipeä suojaa havupuupintaa auringon
kellastavaa ja tummentavaa vaikutusta vastaan. Lipeän
levittäminen on helppoa, eikä käsittely vaadi erityistaitoja tai
-laitteita. Lipeäkäsittely ei kuitenkaan itsessään muodosta
suojaavaa pintaa puulle, vaan pinta on lipeöinnin jälkeen
käsiteltävä kulutusta vastaan värittömällä tai värillisellä
Öljyvahalla. Katso video lattian käsittelystä:
www.osmocolor.com/puunsuoja/gammeldags-puulipea
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Väritön silkinhimmeä öljyvahakäsittely voimistaa tammen luonnollista sävyä.

ÖLJYVAHA ALKUPERÄINEN
> Öljyvaha on kasviöljyjen ja luonnonvahojen seos, joka antaa suojaa ja korostaa
puun rakennetta.
> Joustava ja huokoinen öljyvahapinta sopii sekä lämpimiin että kylmiin sisätiloihin.
> Öljyvahaa voidaan käyttää lankku- ja lautalattioiden, parketin, korkin, vanerin ja
OSB-levylattian käsittelyyn sekä huonekaluihin.
> Hyvin normaalia kulutusta kestävä pinta hylkii vettä ja on helppo pitää puhtaana.
> Väritön tuote sopii sekä yksinään käytettäväksi että Öljypetseillä tai Värillisillä
öljyvahoilla sävytetyn pinnan viimeistelyyn kestäväksi.
> Uusi puupinta käsitellään kahteen kertaan, uusintakäsittelyssä yksi levityskerros
riittää.
> Valmis pinta on turvallinen ja täyttää lelujen turvallisuus EN 71-3 -standardin.
> Pakkauskoot: 0,75 l; 2,5 l ja 10 litraa
> Öljyvahat ovat erittäin riittoisia ja siksi edullisia.
1 litra riittää vähintään 24 m2:n kertakäsittelyyn!

EDUT
• Kestää kulutusta ja erilaisia
nesteitä
• Pitkä työskentelyaika – helppoa
levittää
• Käsittely ja huoltokäsittely
onnistuvat käsityömenetelmin
• Pinnan osittainen korjaaminen on
mahdollista
• Riittoisaa ja siksi edullista
• Pitkä varastointiaika

Työvälineeksi sopii

3032 Väritön,
silkinhimmeä

Tuoteselosteeseen
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Työohjeeseen

3062 Väritön,
matta

TopOililla käsitelty pinta kestä hyvin vesiroiskeita ja se on turvallinen myös keittiössä (Euronormi 1186 5/14).

TOPOIL TYÖTASOILLE
> TopOil-erikoisöljyvaha on väritön tai kevyesti sävyttävä kasviöljypohjainen
tuote puun käsittelyyn.
> Se sopii erinomaisesti keittiön ja kylpyhuoneen puutasoille sekä
huonekalujen ja kalusteiden käsittelyyn.
> Kuivunut pinta on turvallinen käyttää, eikä se halkeile tai hilseile.
> Uudet tai puhtaaksi hiotut puupinnat käsitellään kahdesta kolmeen
kertaa käyttökohteesta, käytöstä ja levitysmenetelmästä riippuen.
Huoltokäsittelyssä yleensä yksi levityskerros riittää.
> Hyvin vettä ja värjääviä aineita kestävä huokoinen pinta on
helppohoitoinen.
> Pakkauskoot: 0,5 litraa. Värittömänä tuotetta on saatavana
myös 0,125 litran pakkauksissa.
> Riittoisaa: 0,5 litran astia riittää noin 12 m2:n kertakäsittelyyn.

3058 Väritön, matta,
2x

3068 Valkotammi,
matta, 2 x

3061 Akaasia,
matta, 2 x

3037 Valkoinen,
2x

3038 Terra, 2 x

3039 Grafiitti, 2 x

Työvälineeksi sopii

VÄRIMALLIT TAMMELLA.
Painoteknisistä syistä värimallit ovat vain
suuntaa antavia. Myös puun oma väri vaikuttaa
aina lopputulokseen. Suosittelemme mallipalan
tai koealueen tekemistä ennen lopullista
käsittelyä.
Tuoteselosteeseen

Työohjeeseen
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Voimakkaasti peittävä Inne vaalentaa myös jo kellastuneet puupinnat.

INNE SISUSTUSVAHA

EDUT

> Nopeasti kuivuva ja hyvin peittävä sisustusvaha puupinnoille sisällä
> Erinomainen kevyen kulutuksen seinä- ja kattoverhouksiin, välioviin ja
palkkeihin
> Voidaan käyttää myös aiemmin puuvahattujen tai vanhojen, jo
tummuneiden puupintojen vaalentamiseen
> Lähes hajuton, nopeasti kuivuva – vesiohenteinen
> Helppo levittää ilman valumia siveltimellä tai telalla
> Silkinhimmeä lopputulos
> Valmis pinta on turvallinen ja täyttää lelujen turvallisuus EN 71-3
-standardin.

• Nopeasti kuivuva, mikä
mahdollistaa 2 levityskertaa
yhdessä päivässä
• Hyvä peittävyys
• Sopii myös vanhan puuvahatun
pinnan käsittelyyn
• Lähes hajuton
• Turvallinen pinta
• Helppohoitoinen

> Pakkauskoot: 0,75 l ja 2,5 litraa
> 1 litra riittää noin 16 m2:n kertakäsittelyyn uutta sileää puupintaa

Työvälineeksi sopii

VINKKI
Katso video vanhan paneelipinnan käsittelystä
Inne-sisustusvahalla:
www.osmocolor.com/sisustusvaha/inne
7394 Valkoinen,
peittävä
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Tuoteselosteeseen

Työohjeeseen

Uviwaxilla käsitelty havupuupinta kestää vaaleana hyvin myös auringossa. Paneeleissa sävy 7256 Valkokuulto.

UVIWAX UV-SUOJAVAHA
> Pitkäaikainen suoja auringon tummentavaa vaikutusta vastaan
> Sopii erityisesti vaaleista puulajeista valmistetuille, uusille puupinnoille: seiniin,
kattoihin, välioviin
> Erinomainen kohteisiin, joissa puun oma vaalea sävy halutaan säilyttää
mahdollisimman pitkään
> Helppohoitoinen, vettä ja likaa hylkivä silkinkiiltoinen pinta
> Yksinkertainen levittää telalla tai siveltimellä
> Nopeasti käyttövalmis pinta – vesiohenteinen

EDUT
• Sisältää erittäin tehokkaan UVsuojan
• Kuivuu nopeasti, mikä
mahdollistaa 2 levityskertaa
yhdessä päivässä
• Nopeasti käyttövalmis ja
turvallinen pinta
• Lähes hajuton
• Helppohoitoinen

> Pakkauskoot: 0,75 l ja 2,5 litraa
> 1 litra riittää noin 16 m2:n kertakäsittelyyn uutta sileää puupintaa

Työvälineeksi sopii

7200 Väritön

7256 Valkokuulto

7266 Valkoinen kuusi

Tuoteselosteeseen

Työohjeeseen
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Pyyhi nihkeällä ja välltä kastelemasta puuta liiikaa.

ÖLJYTYN PINNAN HOITOTUOTTEET
Säännöllisellä ja oikea-aikaisella hoidolla öljytystä pinnasta saa pitkäikäisen ja kestävän. Jo pienillä hoitotoimenpiteillä voi vaikuttaa
pinnan käyttömukavuuteen ja kuntoon. Samalla raskaiden hoitotoimenpiteiden tarve vähenee ja aikaa ja rahaa säästyy.

SIIVOUKSEEN

PINTANAARMUIHIN JA TAHROIHIN

Öljysaippua

Hoitovaha
Hoito- ja puhdistusvaha

Säännöllinen puhdistus kevyesti hoitavalla
Öljysaippualla auttaa pitämään öljyvahapinnan
hyvässä kunnossa. Tehokas, riittoisa ja
hellävarainen puhdistusaine ehkäisee öljypinnan
kuivumista ja vähentää pinnan liiallista liukkautta.
Öljysaippua sopii hyvin myös muiden kodin pintojen
puhdistamiseen sekä likaantuneiden lattioiden ja
tasopintojen peruspesuun ennen hoitokäsittelyä.
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Hoitovahaus uudistaa ja puhdistaa hyväkuntoista
öljyvahapintaa. Luonnonvahoja sisältävä aine on
superriittoisaa ja siksi se suositellaan levitettäväksi
etenkin laajoille pinta-aloille koneellisesti.
Pienempien pinta-alojen käsittely, kuten myös
vaikeiden tahrojen poisto onnistuu näppärästi
suihkepulloon pakatulla Hoito- ja puhdistusvahalla.

Käsittelyyn sopii

Käsittelyyn sopii

KULUNEELLE, EHJÄLLE ÖLJYPINNALLE

RIKKOUTUNEELLE ÖLJYPINNALLE

Hoitoöljy

Öljyvaha

Kuluneen, mutta ehjän öljyvahapinnan huoltoon
valitaan runsaasti kasviöljyjä sisältävä, hyvin
kulutusta kestävä ja nopeasti kuivuva Hoitoöljy.
Tuotteen sisältämät kasviraaka-aineet täyttävät
ja eheyttävät öljypintaa jättäen sen kuitenkin
huokoiseksi ja joustavaksi. Pinnan ylläpito ja
käytettävyys paranee, ja samalla se saa hyvän ja
pitkäaikaisen suojan. Hoitoöljy sopii hyvin sekä
lattioille että huonekalupinnoille.

Pahasti kuluneen öljyvahapinnan uusinta
tehdään aina Öljyvahalla. Öljyvaha sopii hyvin
myös paikallisesti puhkikuluneiden kohtien ja
naarmujen korjaamiseen. Tuotetta voidaan
käyttää helposti yhdessä muiden Osmotuotteiden kanssa. Lue lisää öljyvahoista sivuilta
8–10.

Käsittelyyn sopii

Käsittelyyn sopii

TYÖVÄLINEITÄ & TARVIKKEITA
PUUKITTI
Pienien kolojen ja halkeamien paikkaamiseen. Puukittiä löydät kuudessa värisävyssä:
valkoinen, pyökki, kuusi/mänty, mahonki, tammi ja listavalkoinen.

VAAHTOMUOVISIVELTIMET
Kertakäyttöiset siveltimet sopivat erinomaisesti Puuvahojen levittämiseen pienille alueille.
Vaahtomuovisiveltimiä saat neljässä eri koossa: 25 mm, 50 mm, 75 mm ja 100 mm.

LATTIARULLASETTI JA RULLA-SIVELLINSETTI
Lattiarullasetti sisältää mikrokuiturullan (250 mm), pistovarren, telakaapimen sekä kaukalon
vaihdettavine täyttömuoveineen (3 kpl). Vaihtorullat myydään erikseen. Osmo-tuotteiden
levittämiseen soveltuvat rullasetit jättävät ohuen ja tasaisen pinnan. Rulla-sivellinsetti sisältää
mikrokuitutelan (100 mm), pistovarren, Osmo-siveltimen (60 mm) sekä kaukalon vaihdettavine
täyttömuoveineen (3 kpl). Vaihtorullat myydään erikseen.

HANKAUSLEVYT JA PITIMET
Levityksen ja siivouksen apuna käytettävät hankauslevyt, puuvahaustyyny sekä pitimet
varmistavat onnistuneen lopputuloksen.

LATTIASIVELLIN
Öljypohjaisten Osmo Color -tuotteiden levittämiseen lattiapinnoille sekä terassilaudoituksiin.
Varteen kiinnitettävä, korkealaatuinen sivellin on saatavilla kahdessa koossa: 150 mm ja 220 mm.

OSMO-PUUVAHAUSLIINAT
Pienien pintojen käsittelyyn Puu- ja Öljyvahoilla. Erinomainen myös työjälkien ja ylimääräisen öljyn
poispyyhintään. Liinan koko on n. 40 x 40 cm (4 kpl/pussi).

Esitteen työvälinekuvien selitykset:

Mikrokuitutela

Lattiasivellin

Liina

Lattiakone

Sivellin

Vaahtomuovisivellin

Puuvahaustyyny

Kiillotuskone

Moppi
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MAAHANTUOJA: SARBON WOODWISE OY
Askonkatu 13, 15100 Lahti
Puhelin 019 264 4200
info@osmocolor.com · www.osmocolor.com
VALMISTAJA: OSMO HOLz UND COLOR GMBH & CO. KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf, Saksa
www.osmo.de

Osmo Color -jälleenmyyjänne:

© 2022 Sarbon Woodwise Oy. Pidätämme kaikki oikeudet tuotemuutoksiin ja tuotteiden teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta. Emme voi täysin
sulkea pois virheiden mahdollisuutta. Painoteknisistä syistä värimallit ovat suuntaa antavia.

