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PUULATTIANI ON UPEA. 
KAUNIS JA LUONNOLLINEN. 
KESTÄVÄ JA PITKÄIKÄINEN. 
JA SE TUNTUU HYVÄLTÄ.
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LATTIAN ESIKÄSITTELY

HUOLELLINEN ESI-
KÄSITTELY ON 
ONNISTUNEEN LOPPU-
TULOKSEN EDELLYTYS.

Kun lattiapinta on hiottu huolellisesti, voi sen nähdä ja 
tuntea. Sileä pinta tuo kauniisti esiin puun eloisan, puulajille 
tyypillisen luonteen. Muovista ja metallista poiketen puussa 
voi tuntea sen lämmön ja luonnollisuuden. Syysuuntaan 
puu tuntuu miellyttävän sileältä. Puu tuleekin aina hioa syyn 
suuntaisesti, jotta päästään täydelliseen lopputulokseen.
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1. VAIHE
Aloita hionta karkealla tai melko karkealla hiomapaperilla 
(karkeudet P40–P60 vanhojen pinnoitteiden poistoon, P60–
P80 käsittelemättömän puun esihiontaan). Paperin karkeus 
riippuu hiottavasta pinnasta ja puulajista. Jatka hiontaa aina 
paperikarkeutta asteittain keventäen. Käytä hionnassa rumpu-  
tai nauhahiomakonetta.

2. VAIHE
Hio pinta paperikarkeudella P100 käyttäen joko lautashioma-
konetta tai nauhahiomakonetta.

3. VAIHE
Voit kitata pienet halkeamat, oksanreiät ja kolot (max 2 mm syvät 
kolot) Osmo Color Puukitillä tai vastaavalla huokoisella puukitillä. 
Käytä lattian ylikittaukseen lattiakittiä tai hiontapurun ja aluslakan 
seosta.

4. VAIHE
Hio lattia nauhahiomakoneella paperikarkeudella P100.

5. VAIHE
Viimeistele pinta paperikarkeudella P120 käyttäen nauha-
hiomakonetta. Tee viimeistelyhionta puun syysuuntaisesti.

Huom. Puuhiontapuru voi olla itsesyttyvää materiaalia, joten käsittele sitä 
asianmukaisesti.

ONNISTUNEEN HIONNAN
VAIHEET

Lisää vinkkejä 
hionnasta >

Oikein valittu, huolellisesti hiottu ja öljyvahattu lattia hylkii 
likaa. Puu saa tiiviin syyrakenteen luonnosta.  
Puun rakenteellisia ominaisuuksia voidaan käyttää 
hyväksi puuta työstämällä. Kun lattialaudat on asennettu 
paikoilleen, hiotaan niiden pinta huolellisesti ennen 
öljyvahausta. Öljyvahakäsittely viimeistelee lattiapinnan 
kauniin kestäväksi.

Öljyvahattuja lattioita ei jatkossa tarvitse välttämättä hioa 
enää lainkaan. Edes lattian uudelleenkäsittely ei useimmiten 
vaadi pinnan hiomista. Vahingoittuneet, lakatut tai uudet, 
käsittelemättömät puulattiapinnat on kuitenkin hiottava 
ennen Öljyvahan levittämistä.



6

ÖLJYVAHA // VÄRITÖN

Jotta puupinta kestäisi elämää ja säilyttäisi kauneutensa, 
tulee se käsitellä oikein. Osmo Color Öljyvahalla voit suojata 
puuta kulumiselta, lialta, kosteudelta ja pieniltä arkipäivän 
vahingoilta, poistamatta kuitenkaan puun luonnollisia 
ominaisuuksia tai kauneutta.

Puu on orgaanista materiaalia, joka – kuten iho – voi 
vastaanottaa ja luovuttaa kosteutta. Puu ”hengittää”. 
Osmo Color on kehittänyt erityisesti puulle tarkoitettuja 
pintakäsittelyaineita, jotka sopivat täydellisesti näiden 
tärkeiden ominaisuuksien säilyttämiseen ja suojaamiseen. 

Puu on ilmeikäs luonnon materiaali, joka oikein 
valittuna ja öljyvahattuna kestää rajummatkin 
leikit. 
 

VÄRITÖN

Tuotteissa käytetyt öljyt imeytyvät puun pintasolukkoon 
suojaten sitä pinnan alta, ja vahat muodostavat joustavan ja 
huokoisen suojan puun pinnalle.

Osmo Color Öljyvahan kasviöljyihin perustuva sideaine 
suojaa pintaa samalla korostaen ja syventäen puun 
omaa luonnollista sävyä. Öljyvahattu pinta kestää hyvin 
tavanomaisia kotitaloudessa käytettäviä nesteitä kuten 
vettä, kahvia ja viiniä. Pinta kestää myös arkipäivän 
pikkuvahinkoja, hikeä ja sylkeä. Sitä on turvallista käyttää 
sekä keittiön pinnoilla että lasten leluissa.

ÖLJYVAHAT: LÄHES HUOMAAMATON SUOJA 
LATTIAPINNALLE
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ÖLJYVAHA

Alkuperäinen

ÖLJYVAHA ALKUPERÄINEN

Jotkin puulajit vaativat erityisiä, puulajin ominaisuuksista johtuvia pinta käsittelyratkaisuja. 
Sivun 22 taulukosta voit tarkistaa puulajillesi sopivan käsittelyvaihtoehdon. Värimalleja löydät 
jälleenmyyjiltämme. Suosittelemme aina koemallin tekemistä.

LEVITYS KÄSITYÖMENETELMIN
kokonaistyöaika 2–3 päivää

1.  Levitä ohuesti puhtaalle, hiotulle pinnalle (katso hiontaohjeet sivulta 
4–5). Levitysmäärä noin 40 ml/m2.

2.  Voit korjata epätasaisuuksia ja työvälineen jälkiä – olosuhteista 
riippuen – jopa 30 minuutin ajan, kun pinta on vielä märkää.

3.  Anna kuivua vähintään 24 tuntia (23 °C / ilmankosteus 
50 %). Kuivumisaika pitenee alemmassa lämpötilassa ja/
tai ilmankosteuden ollessa suurempi. Myös puulaji vaikuttaa 
kuivumisaikaan. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.

4.  Tarvittaessa voit välihioa lattian lautashiomakoneella, jossa on 
punainen polyesterilaikka. 

5.  Levitä toinen kerros. Levitysmäärä enintään 35 ml/m2.

6.  Anna kuivua 8–12 tuntia normaaliolosuhteissa, katso kohta 3.  

Huom. Kovan kulutuksen kohteissa suosittelemme vielä kolmannen 
kerroksen levittämistä. Kolmas levityskerros enintään 20 ml/m2. 
Kuivumisajat vastaavasti kuin toisessa levityskerroksessa. 

Työvälineeksi sopii:

2 KIILTO-
ASTETTA

24 m2 / 1 l

EDUT

 > Erittäin hyvin kulutusta kestävä 
 > Kehitetty erityisesti puulle, hengittävä 
 > Pinta kestää hyvin mm. kahvia, viiniä ja kolajuomia
 > Pienet arkipäivän kulumat myös paikallisesti korjattavissa
 > Turvallista käyttää lasten leluihin

OMINAISUUDET

Lattiapinnalta vaaditaan paljon. Öljyvahan sisältämät 
kasviöljyt ja luonnonvahat vastaavat näihin korkeisiin 
vaatimuksiin tarjoten pinnalle kestävän suojan. Öljyt imeytyvät 
puun pintasolukkoon ja suojaavat sitä sisältä kun taas 
luonnonvahat muodostavat elastisen, hengittävän suojan 
puun pinnalle.
Kuivuttuaan Osmo Color Öljyvaha on turvallista niin ihmisille, 
eläimille kuin kasveille. Se soveltuu käytettäväksi myös lasten 
leluihin.

KIILTOASTEET

> silkinhimmeä / sävy 3032 
> matta / sävy 3062

Puulaji-/tuotekohtaiset työohjeet 
löydät helposti työohjeapuristamme >
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ÖLJYVAHA 1101

Jotkin puulajit vaativat erityisiä, puulajin ominaisuuksista johtuvia pinta käsittelyratkaisuja. 
Sivun 22 taulukosta voit tarkistaa puulajillesi sopivan käsittelyvaihtoehdon. Värimalleja löydät 
jälleenmyyjiltämme. Suosittelemme aina koemallin tekemistä.

EDUT

 > Trooppisille puulajeille kuten wenge, merbau, jatoba 
 > Imeytyy syvemmälle puuhun
 > Helposti korjattavissa
 > Hengittävä
 > Voidaan käyttää myös pohjustamiseen

OMINAISUUDET

Kaikki puulajit eivät ole samanlaisia. Trooppiset puulajit ovat 
usein tiheäsoluisia ja öljyisiä, minkä vuoksi niiden käsittely 
perinteisillä Öljyvahoilla on hankalaa. Ohut ja hyvin imeytyvä 
Öljyvaha 1101 on kehitetty juuri näille puulajeille. Öljyvaha 
1101 suojaa puuta sekä sisältä että päältä säilyttäen 
puupinnan kauniina pitkään.

KIILTOASTE

> Silkinhimmeä

ÖLJYVAHA 1101

 OHUT, HYVIN 
IMEYTYVÄ

LEVITYS KÄSITYÖMENETELMIN
kokonaistyöaika 2 päivää

1.  Levitä ohuelti puun syysuuntaan puhtaalle ja hiotulle 
puupinnalle. Levitysmäärä 35–60 ml/m2 riippuen puulajista ja 
käyttötarkoituksesta. 

2.  Anna imeytyä 15–30 minuutin ajan. Pyyhi ylimääräinen öljy pois. 

3.  Anna kuivua vähintään 12 tuntia (lämpötila 23 °C / ilmankosteus 
50 %). Kuivumisaika kasvaa alemmassa lämpötilassa ja/
tai ilmankosteuden ollessa suurempi. Myös puulaji vaikuttaa 
kuivumisaikaan. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. 

4. Levitä toinen kerros. 

5.  Anna imeytyä noin 30 minuuttia, jonka jälkeen pyyhi pinta kuivaksi.

6.  Anna kuivua vähintään 12 tuntia normaaliolosuhteissa,  
katso kohta 3.

Huom. Joillekin puulajeille, kuten merbau, voidaan toinen levitys tehdä 
myös Öljyvahalla nro 3062 (väritön, matta). Suosittelemme koelevitystä. 

Kuivumisajat vastaavasti kuin toisessa levityskerroksessa. 

Työvälineeksi sopii:

16–24 m2 / 1 l

1101 Väritön, 
kirkas (kovapuulla)
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VÄRILLISET ÖLJYVAHAT // PUUVAHAT

Upeat, hennosti sävyttävät tai voimakkaasti 
korostavat värit innostavat luovuuteen.

VÄRILLISET TUOTTEET

YHDELLÄ TUOTTEELLA SUOJA JA 
VÄRI PUULATTIALLE.

Voit valita lattiasi värisävyn Osmo Color Värillisistä Öljyvahoista, 
Öljypetseistä tai Puuvahoista. Näistä tuotesarjoista löydät 
laajan valikoiman eri värivaihtoehtoja, joilla voit toteuttaa oman 
unelmalattiasi. Värillisillä Öljyvahoilla saat helposti kevyen sävyn 
lattiapinnalle, kun taas Puuvahoilla ja Öljypetseillä voit tehdä 
voimakkaampiakin väripintoja. 

Värilliset Osmo Color Öljyvahat ovat helppokäyttöisiä. 
Levitä väri Osmo-lattiarullalla, Osmo-lattiasiveltimellä tai 
luonnonharjassiveltimellä tasaisen värisävyn aikaan - 
saamiseksi. Tekemällä värimallin varmistat että lopputulos 
miellyttää sinua.

Valkoiset lattiat: Kevyesti valkokuultoisilla Värillisillä 
Öljyvahoilla (tuotteet 3040 ja 3041) on helppo onnistua. 
Värillinen Öljyvaha levitetään lattian pintaan kahteen tai jopa 
kolmeen kertaan toivotusta värin voimakkuudesta riippuen. 
Voimakkaammin valkoisen lattian saat valitsemalla pohjalle 
valkoisen Öljypetsin tai Puuvahan, jolloin kuultovalkoista 
Värillistä Öljyvahaa käytetään lattiapinnan viimeistelyyn.

Värilliset lattiat: Valmis lattiapinta jo kahdella käsittelykerralla. 
Valitsemalla sävyn Värillisistä Öljyvahoista voit tehdä 
molemmat käsittelykerrokset samalla tuotteella, jolloin saat 
astetta voimakkaamman värin. Värillinen Öljyvaha sekä värjää 
että suojaa lattiapintasi samanaikaisesti. Mikäli valitset lattian 
värisävyn Puuvahan tai Öljypetsin värikartoista, tulee värillisen 
käsittelyn päälle levittää väritön Öljyvaha suojaamaan puuta ja 
väriä kulumiselta. 



10

3071 Vaalea 
tammi

1 x

2 x

3040 Kuultava 
valkoinen 

1 x

2 x

3041 Valkotammi,
matta

1 x

2 x

3067 Kuulas 
harmaa

1 x

2 x

VÄRILLINEN ÖLJYVAHA

VÄRILLINEN ÖLJYVAHA

EDUT

 > Suojaa ja sävyttää samanaikaisesti
 > Harmoninen, luonnollinen värisävy
 > Kehitetty erityisesti puulle, hengittävä
 > Pinta kestää hyvin mm. kahvia, viiniä ja kolajuomia
 > Turvallista käyttää lasten leluihin

OMINAISUUDET

Lattian värillinen öljyvahakäsittely on huomattavasti 
vaivattomampaa kuin petsaaminen vesipetsillä. Öljyvahan 
käyttö on helppoa ja sen levittäminen tasaisen kauniiksi 
onnistuu myös tee-se-itse -ihmiseltä. 
Värillistä Öljyvahaa levitetään lattian pinnalle yhdestä kahteen 
levityskertaa toivotusta värin voimakkuudesta riippuen. 
Kertaalleen värikäsitellyn pinnan suojaksi tulee levittää vielä 
kerros väritöntä Öljyvahaa, jotta pinnasta saadaan kestävä.

KIILTOASTE

 > Silkinhimmeä / lukuun ottamatta sävyä 3041
 > Matta / sävy 3041

LEVITYS KÄSITYÖMENETELMIN
kokonaistyöaika 2–3 päivää

1.  Levitä ohuelti puun syysuuntaan puhtaalle ja hiotulle pinnalle (katso 
hiontaohjeet sivulta 4–5). Levitysmäärä noin 40 ml/m2.  

2.  Voit korjata epätasaisuuksia ja työvälineen jälkiä – olosuhteista 
riippuen – jopa 30 minuutin ajan, kun pinta on vielä märkää.

3.  Anna kuivua vähintään 24 tuntia (lämpötila 23 °C / ilmankosteus 
50 %). Kuivumisaika kasvaa alemmassa lämpötilassa ja/
tai ilmankosteuden ollessa suurempi. Myös puulaji vaikuttaa 
kuivumisaikaan. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.

4.  Välihio lattiapinta tarvittaessa lattianhoitokoneella, jossa on punainen 
polyesterilaikka. 

5.  Tee toinen levityskerros valitulla sävyllä tai värittömällä Öljyvahalla noin 
35 ml/m2.  

6.  Anna kuivua noin 10–12 tuntia normaaliolosuhteissa, katso kohta 3.  

Työvälineeksi sopii:

LÄPI-
KUULTAVA

Jotkin puulajit vaativat erityisiä, 
puulajin ominaisuuksista 
johtuvia pinta käsittelyratkaisuja. 
Sivun 22 taulukosta voit 
tarkistaa puulajillesi sopivan 
käsittelyvaihtoehdon. Värimalleja 
löydät jälleenmyyjiltämme. 
Suosittelemme aina koemallin 
tekemistä.

24 m2 / 1 l

Puulaji-/tuotekohtaiset työohjeet 
löydät helposti työohjeapuristamme >

3072 Puna-
tammi

1 x

2 x

1 x

3073 Tumma 
tammi

2 x

1 x

3074 
Harmaa

2 x

1 x

3075 Ruskean-
musta

2 x

Kaikki värimallit on käsitelty kuuselle.
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ÖLJYPETSI

LEVITYS KÄSITYÖMENETELMIN
kokonaistyöaika 2–3 päivää

KEVYT VÄRISÄVY: 
1.  Levitä ohuesti ja tasaisesti puun syysuuntaan Osmo-lattiarullalla tai Osmo-lattiasiveltimellä. 

Voit käsitellä tiiviit ja tasaiset lattiapinnat myös teräslastalla. 

2.  Hierrä pinta heti levityksen jälkeen lattianhoitokoneella, jossa on valkoinen polyesterilaikka.

3.  Anna kuivua vähintään 12 tuntia (lämpötila 23 °C / ilmankosteus 50 %). Kuivumisaika 
pitenee alemmassa lämpötilassa ja/tai ilmankosteuden ollessa suurempi. Myös puulaji 
vaikuttaa kuivumisaikaan. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Viimeistele kunnollisesti 
kuivunut pinta Osmo Color Öljyvahalla.

VOIMAKAS VÄRISÄVY: 
1.  Levitä ohuesti ja tasaisesti puun syysuuntaan Osmo-lattiarullalla tai Osmo-lattiasiveltimellä.

2.  Voit korjata epätasaisuuksia ja työvälineen jälkiä – olosuhteista riippuen – jopa 30 minuutin 
ajan, kun pinta on vielä märkää.

3.  Anna kuivua noin 24 tuntia (23 °C / ilmankosteus 50 %). Kuivumisaika pitenee 
alemmassa lämpötilassa ja/tai ilmankosteuden ollessa suurempi. Myös puulaji vaikuttaa 
kuivumisaikaan. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.

4.  Levitä toinen kerros Öljypetsiä, katso kohta 1.

5.  Hierrä pinta heti levityksen jälkeen lattianhoitokoneella, jossa on valkoinen polyesterilaikka.

6.  Anna kuivua vähintään 12 tuntia, katso kohta 3. Viimeistele kunnollisesti kuivunut pinta 
kohdan 3 tai kohdan 6 jälkeen Osmo Color Öljyvahalla.

Työvälineeksi sopii:

EDUT

 > Upeat värisävyt: kevyt läpikuultava tai 
intensiivisen voimakas

 > Kasviöljyihin perustuva sideaine
 > Kehitetty erityisesti puulle, hengittävä
 > Käytetään yhdessä Öljyvahan kanssa

OMINAISUUDET

Öljypetseillä lattian käsittely on helppoa. 
Yhdellä levitys kerroksella saadaan kaunis, 
kevyesti sävytetty, läpikuultava lopputulos. 
Voimakkaampaan värisävyyn päästään 
kahdella värillisellä öljypetsikerroksella. 
Värin kuivuttua pintaan levitetään vielä 
kerros väritöntä Öljyvahaa värin suojaksi. 
Mikäli väriksi on valittu valkoinen Öljypetsi, 
suosittelemme pinnan viimeistelyä 
kevyesti valkoisilla Värillisillä Öljyvahoilla 
(sävynumerot 3040 ja 3041).

ÖLJYPETSI

3519 
Kuulas

3501 
Valkoinen

voimakas

kevyt

3512 
Tuhkanharmaa

voimakas

kevyt

3564 
Tupakka

voimakas

kevyt

3590 
Piki

voimakas

kevyt

3514 
Grafiitti

voimakas

kevyt

3518
Vaaleanharmaa

voimakas

kevyt

3516 
Jatoba

voimakas

kevyt

3541 
Havanna

voimakas

kevyt

3543 
Konjakki

voimakas

kevyt

Jotkin puulajit vaativat erityisiä, puulajin ominaisuuksista johtuvia 
pinta käsittelyratkaisuja. Sivun 22 taulukosta voit tarkistaa 
puulajillesi sopivan käsittelyvaihtoehdon. Värimalleja löydät 
jälleenmyyjiltämme. Suosittelemme aina koemallin tekemistä.

24–48 m2 / 1 l
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PUUVAHAT

PUUVAHA

KEVYET SÄVYT  Kaikki värimallit on käsitelty kuuselle.

EDUT

 > Helppokäyttöinen  
 > Erityisesti huonekaluihin ja leluihin sekä 

puusta valmistettuihin seinä- ja kattoverhouksiin, mutta 
myös  lattiapinnoille

 > Kestävä, vettä ja likaa hylkivä. Valmis pinta 
sopii  yleisimmillä kodin puhdistusaineilla pyyhittäväksi 

OMINAISUUDET

Puuvahat sisältävät enemmän pigmenttejä ja vahoja kuin 
Värilliset Öljyvahat, joten niiden avulla voidaan toteuttaa 
voimakkaammatkin värisävyt lattiapinnoille. Puuvahoja 
voidaan sekoittaa keskenään ja/tai niiden värisävyä voidaan 
laimentaa värittömillä Öljyvahoilla. Värikerroksen kuivuttua 
levitetään pinnan suojaksi vielä kerros väritöntä Öljyvahaa. 
Valkoisen värin kyseessä ollessa suosittelemme pinnan 
viimeistelyä vaaleilla Värillisillä Öljyvahoilla (sävynumerot 3040 
ja 3041). 

KIILTOASTE

 > Silkinkiiltoinen / lukuun ottamatta sävyä 3186 
 > Matta / sävy 3186 

3102 
Vaalea pyökki 

3103 
Vaalea tammi 

3111 
Kuusi 

3143 
Konjakki 

3123  
Mänty

3136 
Koivu

3118 
Terva

3119 
Kelo

3137 
Kirsikka 

3138 
Mahonki 

KÄYTETÄÄN 
YHDESSÄ ÖLJYVAHAN 

KANSSA

LEVITYS KÄSITYÖMENETELMIN
kokonaistyöaika 1–2 päivää

1.  Levitä ohuelti puun syysuuntaan puhtaalle ja hiotulle puupinnalle. 

2.  Voit korjata epätasaisuuksia ja työvälineen jälkiä – olosuhteista 
riippuen – jopa 30 minuutin ajan, kun pinta on vielä märkää.

3.  Anna kuivua vähintään 24 tuntia (23 °C / ilmankosteus 
50 %). Kuivumisaika pitenee alemmassa lämpötilassa ja/
tai ilmankosteuden ollessa suurempi. Myös puulaji vaikuttaa 
kuivumisaikaan. Huolehti hyvästä ilmanvaihdosta.

4.  Viimeistele kunnollisesti kuivunut pinta Osmo Color Öljyvahalla.

Työvälineeksi sopii:

20–24 m2 / 1 l

Puulaji-/tuotekohtaiset työohjeet 
löydät helposti työohjeapuristamme >
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VOIMAKKAAT SÄVYT  Kaikki värimallit on käsitelty kuuselle.

3166 
Pähkinä

3161 
Eebenpuu 

3164 
Tammi

3168 
Antiikkitammi

3192 
Poppeli

3172  
Sikki 

3181  
Helmi 

3169  
Noki 

3188  
Lumi 

3186  
Mattalumi

LEVITYS KÄSITYÖMENETELMIN
kokonaistyöaika 1–2 päivää

KEVYEMPI KUULTOSÄVY

1.  Levitä ohuelti käsittelemättömälle, hiotulle puupinnalle (katso 
hiontaohjeet sivulta 4–5). Levitysmäärä enintään 40 ml/m2.

2.  Hierrä pinta 20 minuutin kuluessa tasaiseksi lattianhoitokoneella, 
jossa on valkoinen polyesterilaikka. 

3.  Anna kuivua vähintään 24 tuntia (23 °C / ilmankosteus 
50 %). Kuivumisaika pitenee alemmassa lämpötilassa ja/
tai ilmankosteuden ollessa suurempi. Myös puulaji vaikuttaa 
kuivumisaikaan. Huolehti hyvästä ilmanvaihdosta.

4.  Viimeistele kunnollisesti kuivunut pinta värittömällä Osmo Color 
Öljyvahalla (tuote 3032 tai 3062). Käytä valkoiseksi sävytetyn 
pinnan viimeistelyyn Värillistä Öljyvahaa nro 3040 tai 3041.

5.  Anna Öljyvahan kuivua vähintään 12 tuntia normaaliolosuhteissa,  
katso kohta 3.

Työvälineeksi sopii:

LEVITYS KÄSITYÖMENETELMIN
kokonaistyöaika 1–2 päivää

LÄPIKUULTAVA SÄVY

1.  Levitä ohuelti puun syysuuntaan käsittelemättömälle, hiotulle 
puupinnalle (katso hiontaohjeet sivulta 4–5). Levitysmäärä enintään 
40 ml/m2.

2.  Voit korjata epätasaisuuksia ja työvälineen jälkiä – olosuhteista 
riippuen – jopa 30 minuutin ajan, kun pinta on vielä märkää.

3.  Anna kuivua vähintään 24 tuntia (23 °C / ilmankosteus 
50 %). Kuivumisaika pitenee alemmassa lämpötilassa ja/
tai ilmankosteuden ollessa suurempi. Myös puulaji vaikuttaa 
kuivumisaikaan. Huolehti hyvästä ilmanvaihdosta.

4.  Viimeistele kunnollisesti kuivunut pinta värittömällä Osmo Color 
Öljyvahalla (tuote 3032 tai 3062). Käytä valkoiseksi sävytetyn 
pinnan viimeistelyyn Värillistä Öljyvahaa nro 3040 tai 3041.

5.  Anna Öljyvahan kuivua vähintään 12 tuntia normaaliolosuhteissa,  
katso kohta 3.

Jotkin puulajit vaativat erityisiä, puulajin ominaisuuksista johtuvia pinta käsittelyratkaisuja. 
Sivun 22 taulukosta voit tarkistaa puulajillesi sopivan käsittelyvaihtoehdon. Värimalleja löydät 
jälleenmyyjiltämme. Suosittelemme aina koemallin tekemistä.

24 m2 / 1 l

KAKSI ERILAISTA LEVITYSTAPAA

Voit sekoittaa Puu- 
ja Öljyvahoja myös 
keskenään värisävyn 
laimentamiseksi.
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VÄRILLINEN ÖLJYVAHA EFEKTI

VÄRILLINEN ÖLJYVAHA EFEKTI
HOPEA/KULTA

EDUT

 > Sisältää aitoja metallipigmenttejä
 > Sopii moderniin sisustukseen
 > Erityisesti tummille tai tummaksi käsitellyille lattiapinnoille
 > Kestää likaa ja kosteutta
 > Metallipigmentit eivät ole haitallisia

OMINAISUUDET

Kaksi eri metallisävyä kohteisiin, joissa lattiapinnalle toivotaan 
erityistä hohtoa. Metalliefekti korostaa kauniisti puun 
luonnollista kuviointia ja siksi se soveltuukin erityisen hyvin 
puulajeille, joilla on voimakas syykuviointi. Erityisesti moderniin 
asuinympäristöön sopiva Värillinen Öljyvaha Efekti tuo 
syykuvioinnin parhaiten esiin, kun pinta viimeistellään levityksen 
jälkeen lattianhoitokoneella.

LEVITYS KÄSITYÖMENETELMIN
kokonaistyöaika 2–3 päivää

1.  Levitä ohuelti puun syysuuntaan.  
Vinkki! Vaaleat puulajit: Käsittele puun pinta ensin tummaksi 
Puuvahalla tai Öljypetsillä, jotta saat metalliefektin parhaiten näkyviin. 

2.  Voit korjata epätasaisuuksia ja työvälineen jälkiä – olosuhteista 
riippuen – jopa 30 minuutin ajan, kun pinta on vielä märkää.

3.  Anna kuivua vähintään 24 tuntia (lämpötila 23 °C / ilmankosteus 
50 %). Kuivumisaika kasvaa alemmassa lämpötilassa ja/
tai ilmankosteuden ollessa suurempi. Myös puulaji vaikuttaa 
kuivumisaikaan. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.

4.  Välihio lattiapinta tarvittaessa lattianhoitokoneella, jossa on punainen 
polyesterilaikka.  

5.  Viimeistele kunnollisesti kuivunut Osmo Color Öljyvahalla. 

6.  Anna Öljyvahan kuivua noin 12 tuntia normaaliolosuhteissa, katso 
kohta 3.

Työvälineeksi sopii:

Jotkin puulajit vaativat erityisiä, puulajin ominaisuuksista johtuvia pinta-
käsittelyratkaisuja. Sivun 22 taulukosta voit tarkistaa puulajillesi sopivan 
käsittelyvaihtoehdon. Värimalleja löydät jälleenmyyjiltämme. Suosittelemme aina 
koemallin tekemistä.

3091 Hopea
(tummaksi käsitellyllä 
tammella)

3092 Kulta
(tummaksi käsitellyllä 
tammella)

30 m2 / 1 l
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PUHDISTUS JA HOITO // PARHAAT TUOTTEET 

Osmotun pinnan hoito on helppoa, joten aikaa 
jää elämästä nauttimiseen.

PUHDISTUS JA HOITO

PUHDISTUS, HOITO, HUOLTO JA UUDELLEENKÄSITTELY

Osmo Color -tuotteilla käsitelty pinta kestää oikein hoidettuna 
vuosikymmeniä. Laadukkaat, erityisesti puun käsittelyyn 
kehitetyt tuotteet sallivat pinnan hengittää ja puun elää. 
Viimeistelty pinta hylkii likaa ja kestää hyvin erilaisia nesteitä. 
Sitä on helppo huoltaa, ja se on helppo puhdistaa, mikäli pinta 
likaantuu tai kuluu.

Öljyvahatuista lattioista huolehtiminen on helppoa, kun muistaa 
muutaman perusohjeen: lattia tulee pestä ja puhdistaa öljytyille 
lattiapinnoille soveltuvilla aineilla. Voimakkaat puhdistusaineet 
kuluttavat ja rikkovat öljyvahattua pintaa, jolloin lika pääsee 
pinttymään siihen kiinni.

Säännölliseen nihkeällä pyyhkimiseen suosittelemme hellästi 
hoitavaa Osmo Color Öljysaippuaa. Pinttyneiden tahrojen 
poistoon sopii laimentamaton Öljysaippua tai Osmo Color 
Hoitovaha. Jossain vaiheessa lattian pinta on kulunut 
kuitenkin sen verran, että se on syytä öljytä uudelleen. 
Osmotun lattian uudelleen öljyäminen onnistuu myös 
paikallisesti, jolloin koko huoneen tyhjentämistä tai muita 
raskaampia toimenpiteitä ei yleensä tarvita.
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PUHDISTUS JA HOITO

KUIVASIIVOUS

Osmotut puulattiat hylkivät likaa eivätkä ole sähköisiä, 
joten pölyn ja nukan poistoon riittää hyvin harja, 
pölynimuri tai erityisesti kuivasiivoukseen tarkoitettu, 
Opti-Set -siivousvälinesarjaan kuuluva, vihreä 
pölymoppi. 

 > Nopea ja hiljainen: kuivapyyhintä pölymopilla
 > Osmo Opti-Set -siivousvälinesarja sisältää 

teleskooppivarren, pölymopin, mikrokuitumopin sekä 
vahamopin.

SÄÄNNÖLLINEN NIHKEÄLLÄ
PYYHINTÄ

Lattia mopataan tarpeen mukaan. Kotona riittää 
yleensä siivous kerran viikossa, kun taas baareissa, 
ravintoloissa tai muissa julkisissa tiloissa nihkeällä 
pyyhintää tarvitaan joka päivä.

 > Pari korkillista Osmo Color Öljysaippuaa 
lisättynä litraan vettä riittää mainiosti poistamaan 
normaalin, päivittäisen lian ja tahrat puupinnalta 
samalla hoitaen pintaa.

 > Nihkeällä moppaaminen onnistuu vaivattomasti 
valkoisella Opti-Set-mikrokuitumopilla.

 > Älä käytä voimakkaita pesuaineita pinnan 
puhdistamiseen.

ÖljysaippuaOpti-Set Opti-SetPölymoppi
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KUINKA ONNISTUT

HOITOVAHAUS

Aika ajoin lattian pinta tarvitsee hoitoa. Osmo Color 
Hoitovahan levittäminen öljyvahatun pinnan päälle 
vahvistaa ja uudistaa pintaa palauttaen sen kiillon ja 
raikkauden. Hoitovahauksen aikaväli riippuu lattian 
käytöstä. Julkisissa tiloissa hoitovahausta tarvitaan 
useammin kuin kotikäytössä.

 > Osmo Color Hoitovaha puhdistaa ja hoitaa 
samanaikaisesti.

 > Saatavana myös valkoisena
 > Saatavana myös kätevässä spraypullossa
 > Pienten alueiden, joihin lattianhoitokoneella ei pääse, 

hoitovahaukseen sopii Opti-Set-vahamoppi.
 > Suurempien alueiden käsittelyyn suosittelemme 

avuksi lattianhoitokonetta, esim. Osmo-
FloorXcenteriä.

UUDELLEENÖLJYÄMINEN  
JA KUNNOSTUS

Jopa huolellisesti ja oikein hoidettu lattianpinta kuluu 
ajan mittaan, ja se tarvitsee uudelleen öljyvahata. 
Osmotun lattiapinnan uudistaminen on helppoa sillä 
lattiaa ei tarvitse välttämättä hioa ennen käsittelyä. Näin 
säästytään suurilta ja aikaa vieviltä työvaiheilta.

 > Puhdista lattiapinta huolellisesti.
 > Käsin levitys: Levitä erittäin ohut kerros Osmo 

Color Öljyvahaa Osmo-lattiasiveltimellä tai Osmo-
lattiarullalla.

 > Koneellinen levitys: Pese pinta ensin Osmo-
FloorXcenterillä puhtaaksi. Lisää kuivalle pinnalle 
kerros Öljyvahaa ja levitä FloorXcenteriä apuna 
käyttäen.

Lattiasiveltimet Lattiarullasetti FloorXcenterÖljyvahaFloorXcenterHoitovaha Hoitovaha-
spray

Opti-Set
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ÖLJYVAHA 
Osmottujen lattioiden uusintakäsittely ei ole ongelma. 
Huolellisen puhdistuksen jälkeen pintaan lisätään 
uusi, ohut kerros Osmo Color Öljyvahaa, myös lattian 
osittainen öljyäminen on mahdollista.

ÖLJYSAIPPUA  
Hellä saippua, joka samalla hoitaa. Säännölliseen kostealla 
moppaamiseen. Erityisesti öljyvahatuille puulattioille, mutta 
myös kaakeli-, tiili- ja muovipinnoille.

HOITOVAHA 
Väritön (3029) tai valkoinen (3087). Himmentyneen lattian 
uudistamiseen. Jättää pinnalle hoitavan ja suojaavan 
vahapinnan. Väritön hoitovaha on saatavana myös 
kätevässä spraypakkauksessa.

PUHDISTUS JA HOITO

VINKKEJÄ
RAKENTEELLISIA SUOJIA

Varmista, että ulko-ovien edessä on riittävän suuri eteismatto 
keräämässä kengissä kulkeutuvaa hiekkaa, kosteutta ja 
likaa. Suojamatto työtuolin alla ja huopatassut huonekalun 
jalkojen alla suojaavat lattiaa naarmuilta, painaumilta ja 
kulumiselta. Näin arvokas lattiapinta säilyy kunnossa 
pidempään.

KÄSIN VAI KONEELLISESTI?

Alueet, joita siivotaan jatkuvasti samoin kuin suuret 
pinnat suositellaan puhdistettaviksi koneellisesti. Osmo-
FloorXcenter on pienikokoinen, kevyt mutta tehokas 
lattianhoitokone sekä lattioiden ja portaiden puhdistukseen 
että huoltokäsittelyssä öljyvahan tasaamiseen lattiapinnalle.

HANKAUSLEVYT
Valkoinen: kiillotukseen ja siivoukseen. Punainen: likaisen 
lattian puhdistamiseen ja tahrojen poistoon. Ruskea: erittäin 
likaisen lattian puhdistamiseen. Käytön jälkeen pinta on 
öljyttävä uudelleen.

OPTI-SET  
Neliosaisella Opti-Set-siivousvälinesarjalla lattioiden puhtaanapito 
on helppoa. Sarja sisältää selkäystävällisen teleskooppivarren, 
vihreän pölymopin kuivasiivoukseen, valkoisen mikrokuitumopin 
säännölliseen nihkeällä pyyhintään sekä vahamopin 
hoitovahaukseen.
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TYÖVÄLINEET 

LATTIASIVELLIN
 > Varteen kiinnitettävä
 > Sopii hyvin Osmo Color Öljyvahojen, Puuvahojen 

ja Öljypetsien levittämiseen. Voidaan käyttää myös 
ulkokäytössä terassipintojen öljyämiseen. 

 > Koot: 150 mm, 220 mm sekä 400 mm

JOUSITERÄSLASTA
 > Sopii Osmo Color Öljyvahojen ja Öljypetsien levittämiseen suorille, 

tiiviiksi kitatuille lattiapinnoille.
 > Ammattikäyttöön

LUONNONHARJASSIVELLIN 
 > Sopii erinomaisesti kaikkien Osmo Color -tuotteiden 

levittämiseen
 > Koot: 25 mm, 50 mm, 60 mm ja 100 mm

FLOORXCENTER
 > Helppokäyttöinen, kevyt lattianhoitokone kotikäyttöön 

sekä pieniin kohteisiin
 > Monikäyttöinen: puhdistukseen sekä öljyvahakäsittelyn 

apuna
 > Sisältää 4 eri työvälinettä: valkoinen laikka kevyeen 

puhdistukseen sekä öljykäsittelyn viimeistelyyn, 
harjalaikka voimakkaaseen puhdistukseen, punainen 
laikka pinttyneen lian poistoon, mikrokuitulaikka 
irronneen lian ja kosteuden poistoon

LATTIARULLASETTI 
 > Lyhytnukkainen mikrokuiturulla
 > Sopii hyvin Osmo Color Öljyvahojen sekä Osmo Color 

Puuvahojen ja Öljypetsien levittämiseen.
 > Varteen kiinnitettävä
 > Pakkaus sisältää mikrokuiturullan (250 mm), pistovarren, 

kaukalon sekä 3 täyttömuovia

RULLA-SIVELLINSETTI
 > Lyhytnukkainen mikrokuiturulla
 > Sopii hyvin Osmo Color -tuotteiden levittämiseen myös sahatulle 

puupinnalle
 > Erinomainen pienien alueiden käsittelyyn
 > Pakkaus sisältää mikrokuiturullan (100 mm), 

luonnonharjassiveltimen (60 mm), kaukalon sekä 3 täyttömuovia
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PIENELLÄ KORJAUKSELLA 
LATTIA ON JÄLLEEN KUIN 
UUSI.

Hio huolellisesti vahingoittunut alue.

NÄIN KORJAAT PIENET 
KULUMAT 

Osmo Color Öljyvahalla käsitellyt puulattiat ovat helposti 
korjattavissa, mikä onkin öljyvahattujen pintojen suurin etu 
lakattuihin pintoihin verrattuna.

1.  Rajaa korjattava alue tarkoitukseen sopivalla teipillä työn 
ajaksi.

2.  Hio alue tasaisesti. Hiontakarkeuden ja lopputuloksen on 
vastattava ympäröivän lattian hiontaa.

3.  Poista hiontapöly tarkasti imuroimalla tai kuivalla pyyhkimällä.

4.  Levitä ohut kerros Osmo Color Öljyvahaa tasaisesti 
korjattavalle alueelle esim. Osmo-mikrokuiturullalla.

5.  Anna käsittelyn kuivua 8–12 tuntia.

6.  Pinnan kuivuttua levitä toinen ohut kerros Öljyvahaa 
nukkaamattomalla puuvillaliinalla tai Osmo-puuvahausliinalla.

7.  Jos käsitellyn alueen kiilto ei vastaa ympäröivän lattian kiiltoa, 
voit lisätä kiiltoa käyttämällä Osmo Color Hoitovahaa.

Huom. Kohdan hiominen on saattanut tuoda puun alkuperäisen 
värin näkyviin, ja uudelleenkäsitelty kohta voi näyttää ympäröivää 
lattiaa vaaleammalta. Puun väri korjautuu kuitenkin ajan kanssa.

VÄRITÖN

OSITTAINEN KORJAUS



21

Levitä Öljyvaha ohuelti käyttäen mikrokuiturullaa. Levitä ensimmäisen kerroksen kuivuttua toinen ohut kerros Öljyvahaa 
liinalla.

VÄRILLINEN

VÄRILLISEN LATTIAN 
OSITTAINEN KORJAAMINEN

Toisin kuin lakattuja lattioita, voidaan osmottuja pintoja parantaa ja jopa 
osittain korjata. Työvaiheet ovat lähes samat kuin uuden puulattian 
käsittelyssä.

1.  Rajaa korjattava alue tarkoitukseen sopivalla teipillä työn ajaksi.

2.  Hio alue tasaisesti. Hiontakarkeuden ja lopputuloksen on vastattava 
ympäröivän lattian hiontaa.

3.  Poista hiontapöly tarkasti imuroimalla tai kuivalla pyyhkimällä.

4.  Käsittele alue samalla tuotteella ja värillä tai väriseoksella, jolla 
alkuperäinen käsittely on tehty.

5.  Levitä väri tai väriseos ohuelti käsiteltävälle alueelle siveltimellä tai 
kankaalla. Varmista että värin voimakkuus vastaa ympäröivän lattian 
väriä.

VINKKI. Varmistuaksesi väristä ja työmenetelmästä, tee levitys ensin 
irralliselle mallilaudalle. Tarvittaessa laimenna väriä värittömällä Öljyvahalla 
tai pohjusta käsiteltävä alue.

6.  Pinnan kuivuttua viimeistele se alkuperäisen käsittelyn mukaisesti joko 
värittömällä tai värillisellä Öljyvahalla. Mikäli korjatun alueen kiilto ei 
vastaa ympäröivää lattiapintaa, voit kiillottaa sen Hoitovahalla (katso 
kohta 7, sivu 20).

VÄRITÖN TAI VÄRILLINEN



22

PUULAJI ÖLJYVAHA  
3032/3062

ÖLJYVAHA  
1101

VÄRILLINEN  
ÖLJYVAHA

ÖLJY- 
PETSI

VÄRILLINEN 
ÖLJYVAHA 

EFEKTI 

PUUVAHA

Havupuut

Mänty + o + + – +

Kuusi + o + + – +

Lehtikuusi + o + + – +

Lehtipuut

Tammi + o + + o +

Koivu + o + + – +

Pyökki + o + + – o

Saarni + o + + o +

Vaahtera + o + o – o

Jalava + o + + – +

Leppä + o + + – +

Päärynäpuu + o + + – +

Savutammi + 1) o + 1) + + 1) –

Kirsikkapuu + 1) o + 1) – – –

Pähkinäpuu, amerikkalainen + 1) o + 1) o – o

Pähkinäpuu, eurooppalainen + 1) o + 1) + – o

Akaasia + 1) o + 1) + o + 1)

Robinia + o + + o +

Oliivipuu + 1) + + 1) – – –

Trooppiset kovapuut

Mahonki – + – – – –

Tiikki + 1) o + 1) + o + 1)

Merbau + 1) + 1) + 1) o – o

Pähkinäpuu, brasilialainen – + – – – –

Jatoba – + – – – –

Palisanteri – + – – – –

Wenge – + – – – –

Kempas + 1) o + 1) o + 1) o

Kampala/Iroko – + – – – –

Jarrah, Australia + o + + + +

Tigerwood + 1) o – – – –

IPE – + – – – –

Muut

Bambu + 1) o – – – –

Korkki + 1) o + 1) + – + 1)

OSB-levy, hiottu + 1) o + 1) + – + 1)

+
+ 1)

o
–

Suositeltu

Erittäin ohuelti, suosittelmme lastalevitystä.

Mahdollinen

Emme suosittele

PUULAJIT /  TUOTTEET

OSMO COLOR SUOSITUKSET
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KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

VOINKO KÄSITELLÄ VANHAT LAKATUT PARKETTILATTIANI 
OSMO COLORIN ÖLJYVAHOILLA?
Kyllä, mutta se edellyttää vanhojen lakkapintojen puhtaaksi 
hiomista. Tämä sen vuoksi, että öljyvahan tulee imeytyä puun 
pintakerroksiin. Myös vahingoittuneet kohdat kannattaa korjata 
ennen öljyvahausta. 

MIKSI LATTIAPINTA SUOSITELLAAN HIOMAAN ENNEN 
ÖLJYVAHAUSTA?
Hionnalla varmistetaan, että puun pinta on puhdas ja tahraton. 
Hionta avaa myös puun pintasolukkoa paremmin Öljyvahaa 
vastaanottavaksi ja samalla se vähentää lattian mahdollista 
alkuliukkautta.

MIKÄ ON SOPIVA HIONTAKARKEUS PINNAN 
VALMISTAMISEKSI ÖLJYVAHAUSTA VARTEN?
Suosittelemme hiontakarkeutta 120 viimeiseksi hionnaksi 
ennen öljyvahan levitystä. Lauta- ja lankkulattiat hiotaan puun 
syysuuntaan. Kuvioidut parketit viimeistellään välihiontaan 
tarkoitetuilla koneilla käyttäen hiontakarkeutta 150.

VOINKO ÖLJYVAHATA OSAN VUODESTA KYLMILLÄÄN 
OLEVAN KESÄMÖKIN LATTIAT?
Kyllä, öljyvahapinta mukautuu puun kosteuselämiseen eikä se 
näin ollen lohkeile eikä halkeile. Puun on kuitenkin oltava kuivaa 
ja työskentelytilan lämmin öljyvahaa levitettäessä.

SOPIIKO ÖLJYVAHA LÄMPÖKÄSITELTYJEN 
PUULATTIOIDEN KÄSITTELYYN?
Kyllä, mutta yllätyksen välttämiseksi kannattaa kuitenkin tehdä 
koekappale, koska puun väri saattaa tummentua ja syyrakenne 
korostua voimakkaasti.

KUINKA MONTA KERROSTA ÖLJYVAHAA LEVITETÄÄN?
Kaksi tai kolme kerrosta on yleensä oikea määrä.

PALJONKO PINTAKÄSITTELYYN TULISI VARATA AIKAA?
Riippuen pinta-alasta värittömään käsittelyyn tarvitaan 
kuivumisaikoineen kahdesta kolmeen vuorokautta. Värikäsittelyt 
lisäävät tarvittavaa aikaa vähintään vuorokaudella.

PINTA TUNTUU VIELÄ KARKEALTA VAIKKA OLEN 
LEVITTÄNYT RIITTÄVÄSTI ÖLJYVAHAA. VOINKO TEHDÄ 
ASIALLE JOTAKIN?
Karkeus saattaa johtua hionnasta tai pinnalle mahdollisesti 
jääneestä hiontapölystä. Lattian tulee antaa kuivua, minkä 
jälkeen se hiotaan kevyesti lattianhoitokoneella käyttäen punaista 
laikkaa. 

VÄRI LATTIASSA NÄYTTÄÄ ERILAISELTA KUIN 
MALLILAUDASSA. MISTÄ TÄMÄ JOHTUU?
Väriin vaikuttavat puulaji, pinnan esikäsittely, levitystapa sekä 
mallin ikä. Tästä syystä valmiit värimallit ovatkin suuntaa antavia 
ja lopullinen värimalli tulisikin tehdä aina samalle puumateriaalille 
ja samoin työmenetelmin kuin lopullinen käsittely tullaan 
tekemään. Näin voidaan parhaiten varmistaa haluttu lopputulos.

ÖLJYTTY PINTA TUNTUU VIELÄ TAHMEALTA VAIKKA 
OHJEEN MUKAINEN KUIVUMISAIKA ON JO KULUNUT. 
MITEN TULISI TOIMIA?
Syynä on joko liian suuri aineen levitysmäärä, liian alhainen 
lämpötila tai puutteellinen tuuletus. Lämpötilaa nostamalla ja 
tuuletusta tehostamalla saadaan tilanne yleensä korjatuksi.

VOIKO ÖLJYVAHA SYTTYÄ ITSESTÄÄN TULEEN?
Nestemäinen öljyvaha ei syty huonelämpötiloissa itsestään 
tuleen. Sen sijaan on mahdollista, että öljyvahasta kastunut 
sahanpuru, trasselit tai rätit syttyvät kuivuessaan. Tutustu 
huolellisesti työohjeessamme esitettyihin työturvallisuutta 
koskeviin ohjeisiin.

TÄYTYYKÖ LATTIA KIILLOTTAA ÖLJYVAHAUKSEN 
JÄLKEEN?
Ei tarvitse. Öljyvahaus jättää joko silkinkiiltoisen tai matan pinnan. 
Jos kiiltoa kuitenkin halutaan lisää, Öljyvahan numero 3032 
kiillottaminen on mahdollista pinnan kovetuttua. Kiillottamiseen 
käytetään lattianhoitokonetta ja valkoista laikkaa. 

OLEN KUULLUT, ETTÄ ÖLJYTTYJÄ LATTIOITA TULEE 
ÖLJYTÄ MUUTAMIA KERTOJA VUODESSA. MITEN PIDÄN 
ÖLJYVAHATUN LATTIAN KUNNOSSA?
Hoidon tarve riippuu käyttöolosuhteista. Oikein tehty lattia 
kotioloissa tarvitsee lisää öljyvahaa vaihtelevasti. Keittiössä 
tiskipöydän ja lieden eteen on hyvä sipaista öljyvahaa kerran 
vuodessa. Kuivissa tiloissa vähemmän kuluvilla alueilla kuten 
makuuhuoneissa jne. lisäöljyä tarvitaan viiden–kymmenen 
vuoden välein. Puulattiaa kuluttavat eniten hiekka ja karkeat 
hankaavat aineet. Käyttämällä tarkoitukseen sopivia pesu- ja 
hoitoaineita sekä asianmukaisia välineitä öljyvahattu puulattia 
pysyy hyvässä kunnossa.

SUOJAAKO ÖLJYVAHA PUUTA VALON AIHEUTTAMALTA 
KELLASTUMISELTA?
Ei suojaa. Osmo Colorin värittömät öljyvahat eivät sisällä 
UV-suoja-aineita. Tehokas tapa hidastaa valosta aiheutuvia 
muutoksia on käyttää Osmo Colorin värillisiä puu- tai öljyvahoja 
sävytykseen ja viimeistellä pinta värittömällä öljyvahalla.

SISÄLTÄVÄTKÖ OSMO COLORIN ÖLJYVAHAT HAITALLISIA 
AINEITA?
Nesteenä öljyvahat sisältävät alifaattista (aromaatti vapaata) 
liuotinta, joka on haitallinen aine. Siksi työtä tehtäessä on 
huolehdittava asianmukaisesta tuuletuksesta. Kuivuttuaan tuote 
on turvallinen ihmisille, eläimille ja kasveille.

KUINKA KAUAN LATTIAN ON ANNETTAVA KUIVUA 
KÄSITTELYN JÄLKEEN ENNEN KUIN SEN PÄÄLLE VOI 
MENNÄ KÄVELEMÄÄN?
Öljyvahapinta kuivuu normaaliolosuhteissa, hyvin tuuletetussa 
tilassa vuorokaudessa. Lattia kestää tämän jälkeen kevyttä 
liikkumista. Kovaa rasitusta ja lattiapinnan peittämistä tulisi 
välttää käsittelyn jälkeen vielä viikon ajan kunnes lattiapinta on 
täysin kovettunut.
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