
Hoitovaahto
Öljyttyjen pintojen kevyeen hoitoon sisällä

• Timberex Hoitovaahto on helppo tuote öljyttyjen puupintojen ylläpitoon sisällä.

• Käyttökohteita ovat puulattiat, väliovet, huonekalut, työtasot yms.

• Tuote sopii käytettäväksi myös paikallisesti tahroihin ja kulkuteillle.

• Sekä yksityisiin- että julkitiloihin

• Kuivunut pinta on turvallinen käyttää.

PAKKAUSKOOT
300 ml

RIITTÄVYYS
40–50 m2

Edellä mainittu Hoitovaahdon riittävyys on suositus, ja se voi vaihdel-
la riippuen puulajista ja pinnan kunnosta. Huokoiset ja voimakkaasti 
imukykyiset puulajit, kuten pyökki ja kirsikka sekä päätypuusta val-
mistetut lattiapinnat, tarvitsevat usein enemmän ainetta.
 Tee AINA koekäsittely toivotun ja onnistuneen lopputuloksen var-
mistamiseksi.

TYÖVÄLINEET
• punainen laikka ja lattianhoitokone (suuret pinta-alat)
• punainen hankauslevy ja tuki (reunat / nurkat ja pienemmät 

pinnat)
• nukkaamaton puuvillaliina tai lattialiina
• suojakäsineet
• ämpäri

HUOLLETTAVAN PINNAN VALMISTELU
Poista irtolika pinnalta. Pese pinta huolellisesti puhtaaksi Timberex 
Bio-C -pesuaineella tai saippuapohjaisella pesuaineella, kuten Osmo 
Color Öljysaippualla. HUOM! Pinnan on oltava täysin kuiva ennen 
käsittelyn aloittamista. Muista, että korkea lämpötila lyhentää kuivu-
misaikaa ja alhainen lämpötila ja/tai korkea ilmankosteus vastaavasti 
pidentävät kuivumisaikaa merkittävästi. Sopiva lattian lämpötila kä-
sittelylle on 20 °C ja ilmankosteus 30–60 %.

ÄLÄ koskaan työskentele suorassa auringonvalossa.

Vinkki: Puhdista suutin painamalla sitä kevyesti käytön jälkeen.

KÄSITTELY
1. Ravista pullo hyvin. Suihkuta pieni määrä Hoitovaahtoa pinnalle 

jatyöstä pinta tasaiseksi punaisella laikalla ja lattianhoitokoneel-
la. Pienet pinta-alat sekä reunat ja nurkat voit käsitellä käyttäen 
punaista hankauslevyä.

2. Pinnan tulee olla hieman kostea.
3. Pyyhi / tasoita pinta kuivalla ja nukkaamattomalla liinalla, ja anna 

sen kuivua noin 1 tunnin ajan.
4. Jos öljypinta tuntuu vielä kuivalta, toista vaiheet 1 ja 2.
5. Kiillota käsitelty pinta tämän jälkeen punaisella laikalla ja lattian-

hoitokoneella ja/tai punaisella tukeen kiinnitetyllä hankauslevyllä. 
Viimeistele käsittely kiillottamalla kuivalla ja nukkaamattomalla 
liinalla.

6. Anna kuivua vielä 1 tunnin ajan, jonka jälkeen pinta on käyttö-
valmis. Huom. Mitä enemmän vaahtoa käytetään, sitä pidempi 
kuivumisaika vaaditaan ennen käyttöönottoa. 

7. Pyyhi pintaa tarvittaessa vain kevyesti kahden ensimmäisen 
viikon ajan hoitokäsittelyn jälkeen.

8. Huom. Älä käytä mattoja tai kastele pintaa vedellä ensimmäisten 
kahden viikon aikana käsittelyn jälkeen.

 TÄRKEÄÄ. UPOTA ÖLJYYN KASTUNEET LIINAT VETEEN HETI  
 KÄYTÖN JÄLKEEN (ITSESYTTYMISRISKI). AIKAISINTAAN 
 24 TUNNIN KULUTTUA LIINAT VOIDAAN HÄVITTÄÄ. 

PUHDISTUS
Käytä puhdistukseen Timberex Bio-C -puhdistusainetta tai saippua-
pohjaista pesuainetta. Katso erilliset ohjeet.

HOITO
Paras pitkän aikavälin tulos saavutetaan suorittamalla hoitokäsittely 
vähintään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. 



TURVALLISUUS
Turvallisuusohjeet löydät tuotteen etiketistä. Käyttöturvallisuustie-
dote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.
 Timberexiltä ja sen tuotteiden jakelijoilta kysytään aika ajoin tuot-
teen käytöstä tavalla, tai kohteisiin, jota ei mainita käyttöohjeissa. 
Näissä tapauksissa pyrimme aina antamaan apua parhaan tietom-
me mukaan. Timberex tai sen tuotteiden jakelijat eivät kuitenkaan 
ole vastuussa näistä neuvoista, elleivät ne ole esitettyinä kirjallisessa 
muodossa.
 Kuiva pinta täyttää normin 71-3, lelujen turvallisuus, sekä VOC 
vaatimukset 2010.

Valmistaja: Timberex International 
RUST-OLEUM MATHYS 
Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem - Belgia
P: +32 (0)13 460 0200 - faksi +32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com

Jakelija: Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13, 15100 Lahti
Puh. 019 2644200, www.osmocolor.com, info@osmocolor.com


