
PUUPINNOILLE SISÄLLÄ

SÄVYÄ JA SUOJAA



KESTÄVÄÄ KAUNEUTTA LUONNOSTA. Puu on kaunista ja kestävää. Se on elävä materiaali, 
joka kykenee vastaanottamaan ja luovuttamaan kosteutta – se hengittää. Jotta varmistaisimme, 
että nämä puun erinomaiset ominaisuudet säilyvät, tulee pinta suojata valitsemalla oikeita, juuri 
puulle tarkoitettuja pintakäsittelyaineita. 

Osmo Color on kehittänyt kasviöljyihin ja luonnonvahoihin perustuvat tuotesarjat juuri puuta ja 
sen ominaisuuksia ajatellen. Tuotteissamme käytetyt öljyt imeytyvät puuhun suojaten sitä sisäl-
tä. Vahat taas muodostavat puun pinnalle joustavan ja huokoisen kerroksen suojaten puuta sen 
pinnalla. Näin käsiteltynä puu säilyy luonnollisen kauniina, suojattuna ja kestävänä. Puun tuntu 
säilyy.

LUONNOLLISTA. Osmo Color -tuotteet perustuvat luonnon kasviöljyihin: auringonkukkaöljyyn, 
soijaöljyyn sekä karhiaisöljyyn. Tuotteissamme ei ole käytetty raskasmetalleja sisältäviä pigment-
tejä. Aromaattivapaa liuotinbensiini varmistaa helpon työstettävyyden. Kuivuttuaan osmotut pin-
nat ovat turvallisia käyttää. Tuotteemme täyttävät lelunormin EN 71.3.

RIITTOISAA – SÄÄSTÄÄ RAHAA. Osmo Color -tuotteet sisältävät paljon öljyjä ja pigmenttejä. 
Tämän johdosta ne ovat erittäin riittoisia. Yhdestä kahteen käsittelykertaa riittää suojaamaan 
puuta ja viimeistelemään sen kauniin kestäväksi.

NOPEAA JA HELPPOA. Osmotun pinnan hoito on helppoa. Öljytty pinta ei halkeile eikä hilseile. 
Ajan oloon syntyneitä naarmuja ja hankaumia voidaan korjata myös paikallisesti, eikä työlästä 
hiontaa tarvita.

OSMOAMALLA ONNISTUT!

PARASTA PUULLE
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TUOTEHAKU

TOPOIL
Työtasojen ja huonekalujen 
käsittelyyn (sivu 9)

VÄRILLINEN ÖLJYVAHA
Puulattioiden värilliseen 
käsittelyyn 
(sivu 7)

VAAHTOMUOVI-
SIVELTIMET

RULLA-
SIVELLINSETTI

LATTIARULLA-
SETTI

LATTIA-
SIVELTIMET

PUUVAHAUS-
LIINA

HOITOVAHA
Puupintojen hoitoon

ÖLJYPETSI
Huonekalujen sävyttämiseen
(sivu 6)

ÖLJYPETSI
Puulattian sävyttämiseen
(sivu 6)

PUUVAHA
Puupintojen värilliseen ja 
värittömään käsittelyyn
(sivut 4–5)

ÖLJYVAHA
Puulattioiden käsittelyyn
(sivu 8)

KITIT

ÖLJYSAIPPUA
Puupintojen säännölliseen puhdistukseen

VÄRILLINEN ÖLJYVAHA
Huonekalujen ja kalusteiden 
käsittelyyn (sivu 7)

ÖLJYVAHA 1101
Kovapuille ja pohjustukseen
(sivu 8)

HUONEKALUJEN / SEINIEN / KATTOJEN KÄSITTELYYN

PUULATTIOIDEN KÄSITTELYYN

OSMOTTUJEN PINTOJEN HOITOON (sivu 10)

TYÖVÄLINEET JA TARVIKKEET (sivu 10)

Alkuperäinen
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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.

> 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.

24 m2 / 1 l

Työvälineeksi sopii

OSMOAMALLA SAAT PUULLE KAUNIIN JA 
KESTÄVÄN PINNAN, JOKA HENGITTÄÄ. 
PUUN TUNTU SÄILYY.
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VOIMAKKAAT SÄVYTPainoteknisistä syistä 
värimallit ovat vain suuntaa 
antavia. Myös puun 
oma väri vaikuttaa aina 
lopputulokseen. Sivun 
värimallit on tehty kuuselle. 
Suosittelemme mallipalan 
tai koealueen tekemistä 
ennen lopullista käsittelyä. 

3115 Sumu
1 käsittely / 2 käsittelyä

3116 Savi
1 käsittely / 2 käsittelyä

3169 Noki
1 käsittely / 2 käsittelyä

3132 Harmaanbeige
1 käsittely / 2 käsittelyä

3172 Silkki
1 käsittely / 2 käsittelyä

3125 Sininen
1 käsittely / 2 käsittelyä

3181 Helmi
1 käsittely / 2 käsittelyä

3131 Vihreä
1 käsittely / 2 käsittelyä

3186 Mattalumi 
1 käsittely / 2 käsittelyä

3105 Keltainen 
1 käsittely / 2 käsittelyä

3188 Lumi 
1 käsittely / 2 käsittelyä

3104 Punainen 
1 käsittely / 2 käsittelyä

3123 Mänty 3136 Koivu 3137 Kirsikka 3138 Mahonki

3143 Konjakki 3161 Eebenpuu 3164 Tammi 3166 Pähkinäpuu 3168 Antiikkitammi

3192 Poppeli

3119 Kelo

KEVYET SÄVYT 

3101 Kirkas 3102 Vaalea pyökki 3103 Vaalea tammi 3111 Kuusi 3118 Terva
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ÖLJYPETSI 
> Öljypetsi sopii käytettäväksi sekä lämpimiin että kylmiin sisätiloihin.
> Tuote sopii uusille sekä puhtaaksi hiotuille lankku- ja parkettilattioille sekä huonekaluihin.
> Kevyt sävy saadaan levittämällä Öljypetsi puupintaan vain kertaalleen ja viimeistelemällä levitys hiertämällä se 

valkoisella laikalla tai hankauslevyllä.
> Voimakas sävy saadaan kahdella levityskerralla (kuten yllä) tai kertalevityksellä ilman hiertämistä.
> Öljypetsillä sävytetyn pinnan viimeistely kauniin kestäväksi tehdään värittömällä tai kuultovalkoisella Öljyvahalla, 

sävystä riippuen.

> Pakkauskoot: 0,125 l; 1,0 l ja 2,5 litraa
> Öljypetsin riittoisuus on omaa luokkaansa:
 1 litra riittää 24–48 m2:n kertakäsittelyyn!

24–48 m2 / 1 l
Työvälineeksi sopii

3519 Kuulas
tammella

3516 Jatoba
kevyt/voimakas tammella

3590 Piki
kevyt/voimakas tammella

3501 Valkoinen
kevyt/voimakas tammella

3541 Havanna
kevyt/voimakas tammella

3518 Vaaleanharmaa
kevyt/voimakas tammella

3512 Tuhkanharmaa
kevyt/voimakas tammella

3543 Konjakki
kevyt/voimakas tammella

3514 Grafiitti
kevyt/voimakas tammella

3564 Tupakka
kevyt/voimakas tammella
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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 värittömällä Öljyvahalla. Valkoiseksi sävytettyjen puupintojen käsittelyyn sopivat värisävyt kuultava 
valkoinen sekä valkotammi.

> Pakkauskoot: 0,75 l ja 2,5 litraa
> 1 litra riittää jopa 30 m2:n kertakäsittelyyn. 30 m2 / 1 l

Työvälineeksi sopii

3040 Kuultava valkoinen
(2 käsittelyä)

3041 Valkotammi,
matta (2 käsittelyä)

3067 Kuulas harmaa
1 käsittely / 2 käsittelyä

3071 Vaalea tammi
1 käsittely / 2 käsittelyä

3075 Ruskeanmusta
1 käsittely / 2 käsittelyä

3072 Punatammi
1 käsittely / 2 käsittelyä

3073 Tumma tammi
1 käsittely / 2 käsittelyä

3074 Harmaa
1 käsittely / 2 käsittelyä

Painoteknisistä syistä värimallit ovat vain suuntaa 
antavia. Myös puun oma väri vaikuttaa aina 
lopputulokseen. Sivun värimallit on tehty kuuselle. 
Suosittelemme mallipalan tai koealueen tekemistä ennen 
lopullista käsittelyä. 
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1101 Ohut, kirkas
merbaulla

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.
> Se on erinomainen pintakäsittelyaine lankku- ja lautalattioiden, parketin, korkin, vanerin ja OSB-levylattian suojaksi.
> 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.

> 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!

ÖLJYVAHA 1101 

> Öljyvaha 1101 on väritön, sisäkäyttöön tarkoitettu öljyvahaseos.
> Tuote on kehitetty erityisesti koville trooppisille puulajeille, kuten merbau, wenge, jatoba.
> Ohut öljyvahaseos imeytyy hyvin puuhun korostaen samalla puun omaa sävyä.
> Suositeltu käytettäväksi kertalevityksenä Öljyvahan nro 3062 alla.

> Öljyvaha 1101 pakkauskoot: 0,75 l; 2,5 l ja 10 litraa
> Riittävyys: 1 litra riittää 16–24 m2:n kertakäsittelyyn puulajsta ja käytöstä riippuen.

24 m2 / 1 l

Työvälineeksi sopii

3032 Väritön, silkin himmeä 3062 Väritön, matta
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TOPOIL 

> TopOil-erikoisöljyvaha on väritön tai kevyesti sävyttävä kasviöljypohjainen tuote puun käsittelyyn.
> 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 neljään kertaa käyttökohteesta, käytöstä 

ja levitysmenetelmästä riippuen.
> 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.

3061 Akaasia
(2x tammella)

3058 Väritön (tammella)

3068 Valkotammi
(2x tammella)

24 m2 / 1 l

Työvälineeksi sopii

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

SIVUILTAMME WWW.OSMOLOR.COM LÖYDÄT 
AVUKSESI HELPOT OHJEET, VIDEOT JA VINKIT. 
KÄY TUTUSTUMASSA!
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VAIN PARASTA PUUPINNOILLESI

ÖLJYSAIPPUA
Tehokas ja riittoisa puhdistusainetiiviste normaaliin siivoukseen. Säännöllisesti käytettynä 
Öljysaippua ylläpitää osmottua lattiapintaa sekä ehkäisee pinnan kuivumista ja vähentää liukkautta. 
Voit käyttää Öljysaippuaa myös muiden kodin pintojen puhdistamiseen.

HOITOVAHA JA HOITO- JA PUHDISTUSVAHASPRAY
Väritön tai valkoinen, kevyesti hoitava vahaseos osmottujen pintojen kevyeen pintahuoltoon sekä 
erittäin likaisten lattioiden koneelliseen puhdistukseen. Erinomainen myös vaikeiden tahrojen 
poistoon. Saatavana myös kätevässä suihkepakkauksessa.

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.

RULLA-SIVELLINSETTI
Puuvahojen ja Öljyvahojen levittämiseen soveltuva pakkaus sisältää mikrokuitutelan (100 mm), 
pistovarren, Osmo-siveltimen (60 mm) sekä kaukalon vaihdettavine täyttömuoveineen (3 kpl). 
Vaihtorullat myydään erikseen.

LATTIARULLASETTI
Öljyvahan levittämiseen suurille pinnoille nopeasti ja helposti. Pakkaus sisältää mikrokuiturullan 
(250 mm), pistovarren sekä kaukalon vaihdettavine täyttömuoveineen (3 kpl).
Vaihtorulla myydään erikseen.

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).
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PERINTEINEN ÖLJYPOHJAINEN 
PINTAKÄSITTELY

 > suojaa puuta puun "sisällä"
 > ei muodosta kalvoa
 > ei muodosta suojaavaa pintaa

EDUT
 > öljy tunkeutuu puuhun
 > korostaa puun rakennetta ja ulkonäköä
 > voidaan uudistaa ja korjata osittain
 > ei repeile, lohkeile eikä hilseile

EPÄKOHDAT
 > suojaa puuta vain puun sisältä
 > huono nesteiden kestävyys
 > työläs hoito

LAKKAUS JA VESIPOHJAISILLA 
TUOTTEILLA KÄSITTELY

 > suojaa puuta pinnalta
 > muodostaa kalvon
 > kerrostuu puun pinnalle

EDUT 
 > pinnoite on puun päällä
 > hyvä nesteiden kesto
 > suojaa puuta kulumiselta
 > yksinkertainen hoito

EPÄKOHDAT 
 > suojaa puuta vain puun pinnalta
 > puupinta ei hengitä
 > uudistaminen edellyttää aina hiomista
 > lattiaa ei voi uudistaa osittain
 > pinnoite saattaa irrota repeämällä ja 

lohkeilemalla

YKSI TUOTE, KAIKKI EDUT

MUUT PINTAKÄSITTELYRATKAISUT VERTAILUSSA

OSMO COLOR -ÖLJYVAHAKÄSITTELY

 > suojaa puuta sen sisällä ja päältä
 > ei muodosta kalvoa
 > muodostaa puun pinnalle hengittävän, 

huokoisen kerroksen

EDUT

 > korostaa puun rakennetta ja ulkonäköä
 > säilyttää puun kosteustasapainon
 > voidaan uudistaa ja korjata osittain
 > ei repeile, lohkeile eikä hilseile
 > hyvä nesteiden kesto 
 > yksinkertainen hoito

VERTAILU KANNATTAA
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Osmo Color -jälleenmyyjänne:

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
Puhelin +49 2581 922 100, faksi +49 2581 922 200
info@osmo.de · www.osmo.de

© 2018 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.


