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VÅR OVERFLATEBEHANDLING – EN KORT  
GJENNOMGANG AV FORDELENE

GODT  
FORARBEID

> Oljebaserte treprodukter benyttes uten grunning
> Veldig lite av produktet påføres treet, derfor rekker en 

boks lengre
> God dekkevne pga høyt tørrstoffinnhold
> Ingen børste eller penselmerker pga lang åpningstid på 

produktet
> Store arealer behandles enkelt uten synlige skjøter
> Produktene leveres ferdig til bruk

FORDELENE MED 
EN MIKROPORØS 
OVERFLATE

> Oljen fyller porene i treet og beskytter det mot fukt, men 
legger ingen film som stenger fuktighet ute. Treet beholder 
sine mikroporøse egenskaper og fortsetter å absorbere og 
slippe ut vann uten å ta skade av det.

> Mikroporøst tre kan puste, gir bedre luftkvalitet og er anti-
statisk (tiltrekker mindre støv) - ideelt for allergikere.

NATURLIGE  
INGREDIENSER

> Alle Osmo olje produkter er basert på naturlige oljer og 
vokser: solsikke olje, carnauba og candelila voks, linfrø, 
soya og tistel olje

> Olje beskytter treet på den beste måten, samtidig som 
treet beholder sine egenskaper

> For en naturlig, miljøvennlig og sikker behandling
> Pigmentene er godkjent brukt i næringsmiddelindustrien
> Basert på rene, fornybare planteråvarer
> Bindemiddelet i Osmo oljer er basert på naturlige planteol-

jer som trenger dypt inn i veden og beskytter den innenfra.



ÖL- UND WACHSBASIERENDES  
ANSTRICHSYSTEM

 > Schützt das Holz von innen und außen
 > Ist nicht filmbildend
 >  Bildet eine schützende, offenporige Oberfläche

Vorteile 
 >  Der Anstrich dringt in das Holz ein und  

liegt auf der Holzoberfläche auf
 > Feuert das Holz an
 > Kann einfach und partiell renoviert werden
 > Reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab
 > Gute Resistenz gegen Flüssigkeiten
 > Einfache Pflege
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OSMO

ETT SYSTEM SOM KOMBINERER ALLE FORDELENE

OLJE OG VOKSBASERT OVERFLATEBEHANDLING
> Beskytter treet innenfra
> Lager ingen film på overflaten
> Lager en beskyttende, mikroporøs pustende over-

flate

Fordeler
> Produktet trenger inn i treet og beskytter
> Lager en permanent „våt-effekt“
> Feltvis vedlikehold eller renovasjon utføres enkelt
> Vil ikke sprekke, løsne eller flasse av
> Meget god motstandsdyktighet mot væsker
> Lett å vedlikeholde

ANDRE SYSTEMER TIL SAMMENLIGNING

TRADISJONELT OLJEBASERT 
BEHANDLINGS SYSTEM 
> Beskytter treet fra innsiden
> Lager ingen film på overflaten
> Lager ingen beskyttelse på overflaten

Fordeler med en oljebasert overflate
> Oljen trenger inn i treet
> Flammer opp og lager et permanent  

„våt-effekt“ utseende
> Feltvis renovasjon og vedlikehold utføres enkelt
> Vil ikke sprekke eller flasse av

Ulemper med en oljebasert overflate
> Dårlig motstandsdyktighet mot væsker
> Tidkrevende vedlikehold

LAKK OG VANNBASERTE OVERFLATER 
> Beskytter treet fra utsiden
> Lager en film på overflaten
> Legges som et tykt lag

Fordeler med vannbaserte overflater
> God motstandsdyktighet mot væsker
> Beskytter mot slitasje
> Lett å vedlikeholde

Ulemper med vannbaserte overflater
> Renovasjon kun mulig etter sliping
> Overflaten kan ikke feltvis renoveres
> Sprekker, flasser eller skreller av
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TRE TRENGER BESKYTTELSE OG VEDLIKEHOLD

BEVAR TREET  
PÅ DEN BEST 
MULIGE MÅTEN

UV STRÅLING
De naturlige UV-strålene i sollys gråner treet over tid og gjør det 
sprøtt.

FUKTIGHET / TREFUKTIGHET
Vann og fuktighet genererer nedbryting av tre. Alle trekonst-
ruksjoner utendørs må derfor beskyttes mot vanninntregning. 
Innendørs fører vann til skjemmende flekker.

ALGER OG SOPPANGREP
Disse mikroorganismene danner mørke flekker og skader treet 
på lang sikt.

TRE-ØDELEGGENDE INSEKTER
De lever av tre og skader materialet.

FILMDANNENDE OVERFLATER
De låser fuktigheten i treet og ved renovering må overflaten 
fjernes med tidkrevende slipearbeid. Tre behandlet med Osmo 
produkter kan i de fleste tilfeller overbehandles. Ingen sliping 
nødvendig.

KONSTRUKSJON OG BEHANDLING
Når man benytter seg av tre for å bygge er det noen viktige ting 
man må tenke på: for eksempel bør treet ha mulighet til å tørke 
raskt og endeveden må beskyttes. Der vann trenger inn i konst-
ruksjonen må vannet gis muligheten for å tørke og komme ut igjen.

DISSE TIPSENE 
VIL GLEDE DINE 
KUNDER

BESKYTTELSE AV TRE UNDER KONSTRUKSJON
Når man bygger med tre utendørs er det viktig å ta noen 
forholdsregler så treet holder seg så tørt som mulig og kan 
tørke raskt igjen. Innendørs tregulv gir du en ekstra beskyt-
telse ved å benytte matter ved inngangene.

FYSISK TREBESKYTTELSE
Treverk gir god beskyttelse mot UV-stråler, regn og fuktighet.

KJEMISK TREBESKYTTELSE
Biocider og aktive ingredienser gir beskyttelse mot alger, 
sopp, insekter og mugg. Ved en riktig konstruksjon og fysisk 
beskyttelse, vil treet vare lenge selv uten en slik kjemisk 
beskyttelse.
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OSMO

LETT OG SIKKER PÅFØRING

MULIGHET FOR RENOVASJON
Fordeler for innendørs overflater
> Delvis renovasjon er mulig ved å påføre Hardvoksolje etter 

lett sliping på skadede flater, feks riper, hakk eller større 
skader

Fordeler for utendørs overflater
> Osmo overflatebehandling vil ikke sprekke eller flasse, 

istedet slites de bort av vær og vind. De kan derfor reno-
veres ved å påføre ett nytt strøk uten behov for sliping.

STOR REKKEVNE
> Høyt pigmentinnhold
> Høyt oljeinnhold
> Ferdig overflate på første eller andre strøk - ingen behov 

for grunning
> Veldig lite påført gir en god overflate

FORBEREDELSE
> Tidligere lakkede overflater slipes ned til bart tre
> Tidligere oljede flater kan overbehandles etter en grundig rens, 

alternativt slipes der det er nødvendig

FOR FLATER TIDLIGERE BEHANDLET MED OSMO PRODUKTER
Innendørs
> Fjern alt som ligger igjen av vedlikeholdprodukter

Utendørs
> Fjern støv og skitt
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FORBEREDELSER FOR GULV

GODT FORBEREDT  
FOR DET PERFEKTE 
RESULTATET

Du vil føle det hvis gulvet er slipt riktig. Fint pusset treverk lindrer 
sansene. Overflaten er ekstremt glatt, men har fortsatt et livlig 
utseende. I motsetning til plast eller metalloverflater, kan du alltid 
kjenne de naturlige årringene i treet. I treets retning, føles det 
organiske materialet glatt, variert i motsatt retning. Slip derfor 
alltid i treets retning.
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PERFEKT SLIPING STEG 
FOR STEG
STEG 1

Slipepapir: veldig grov til middels (P40 - 80). Avhengig av overfla-
ten, start med enten P40 (for tidligere behandlede flater) eller P80 
(for ubehandlet tre) slipepapir. Viktig: benytt alle stegene tilgjenge-
lig av slipepapir. Verktøy: slipepapir og båndsliper.

STEG 2

Slipepapir: middels (P100). Verktøy: slipepapir, båndsliper eller en 
enkelt eller fler-disk slipemaskin.

STEG 3

Fyll små skader eller feil: med Osmo Tresparkel (benyttes på feil 
inntill 2mm dype)

STEG 4

Slipepapir: middels (P100). Verktøy: slipepapir, slipenett eller en 
enkelt eller fler-disk slipemaskin.

STEG 5

Slipepapir: fint (P120-150). Verktøy: slipepapir, slipenett eller en 
enkelt eller fler-disk slipemaskin.

Et perfekt slipt og Hardvoksoljet gulv kan ikke bli skittent. Som 
av natur, har treet en tett cellestruktur. Denne strukturen er revet 
opp når stokken deles inn i bord; bordene blir deretter grovt 
saget. Når bordene så blir behandlet for å lage gulvbord blir treet 
høvlet og slipt. Etter installasjon blir gulvet nok en gang slipt for 
å klargjøre for behandling av oljer. Gulv som er behandlet med 

oljer og vokser trenger ikke å bli helt nedslipt. For skadede 
gulv, enten lakkert eller nytt og ubehandlet, er en perfekt 
sliping et absolutt behov for å kunne behandle og få ett 
perfekt resultat. Husk at når et gulv skal fargesettes, er kra-
vene til en god og nøyaktig sliping større enn ved ufargede 
behandlinger.
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DELVIS RENOVASJON

FJERN SMÅ FEIL ELLER 
MERKER SELV, STEG 
FOR STEG

FARGELØS

SÅ GOD SOM NY  
ETTER NOEN SMÅ  
REPERASJONER

Et tregulv behandlet med Hardvoksolje renoveres lett - også 
feltvis. Dette er en viktig fordel sammenlignet med lakkerte 
flater.

1. Marker ut det skadede området med maskeringstape.

2. Slip det skadede området grundig. Siste korning benyttet 
med slipepapir skal være det samme som området rundt 
skaden.

3. Fjern slipestøv med en støvsuger.

4. Påfør ett tynt lag Hardvoksolje med Osmo Mikrofiber Rulle.

5. La tørke i 8 - 10 timer. Sørg for god ventilasjon.

6. Etter tørk, påfør ett nytt strøk Hardvoksolje med en lo-fri klut, 
feks Osmo Easy Pads.

7. Om glansnivået ikke samsvarer med området rundt etter 
tørking, kan det justeres ved å polere med Rens og Vedlike-
holdsvoks.

Slip den skadede overflaten grundig.
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KLAR ELLER FARGET

FARGET

RENOVER FARGEDE 
GULV DELVIS

Påfør Osmo Hardvoksolje tynt med Mikrofiberrullen. Etter tørk, påfør det andre strøket meget tynt med en lofri klut.

I motsetning til beisede tregulv, kan gulv behandlet med 
Osmo Hardvoksolje Pigmentert eller Dekorvoks enkelt bli 
feltvis renovert. Stegene er i prinsipp de samme som for gulv 
behandlet med fargeløs olje.

1. Merk ut det skadede området med en maskeringstape.

2. Slip området nøye. Slipepapirets korning skal være det sam-
me som ellers på gulvet.

3. Fjern slipestøv nøye med en støvsuger.

4. Klargjør Hardvoksolje Pigmentert, Dekorvoks eller en blan-
ding av disse. Pass på å bruke akkurat den samme blandin-
gen som er brukt på gulvet ellers. (Mer informasjon side 23.)

5. Påfør ett tynt strøk med Hardvoksolje Pigmentert eller blan-
dingen jevnt utover med en Osmo Microrulle, Pensel eller 
Easy Pads avhenging av hvilket produkt som benyttes. La 
tørke i ca. 24 timer. Om resultatet ikke er som ønsket, prøv 
å repeter med en lo-fri klut. La så tørke. TIPS: Om du har 
en ekstra bit av det samme gulvet, gjør en testreperasjon på 
disse.

6. Etter tørk, påfør ett strøk med Osmo Hardvoksolje Original 
med en lo-fri fille, feks Osmo Easy Pads. Om glansgraden 
ikke er lik som området rundt etter tørk, se punkt 7, side 10.
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FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS
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Farge gir en lun  
og god atmosfære 
i alle rom.  
På kontor, sove- 
eller spiserom.

IN
TE

R
IØ

R



RapidOriginal Proff

Proff

14

Pigmentert

Anti-Skli

FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

GULV

HARDVOKS-OLJE 
ORIGINAL
(Side 16)

HARDVOKS-OLJE 
RAPID 
(Side 16)

HARDVOKS-OLJE 
EFFEKT NATURELL 
(Side 18)

HARDVOKS-OLJE 
PIGMENTERT 
(Side 20)

HARDVOKS-OLJE 
EFFEKT SØLV / GULL 
(Side 19)

KLARVOKS EKSTRA 
TYNN 
(Side 25)

HARDVOKS-OLJE 
ANTI-SKLI /  
ANTI-SKLI EXTRA 
(Side 18)

HARDVOKS-OLJE 
2K 
(Side 14)

OLJEBEIS 
(Side 21)

HERDER FOR 
OLJEBEIS 
(Side 21)

DEKORVOKS 
(Side 22 – 23)

PIGMENTERT OLJE 
PROFF 
(Side 20)

HARDVOKS-OLJE 
PROFF 
(Side 17)
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VASK OG VEDLIKEHOLD

HARDVOKSOLJE  
EFFEKT SØLV / GULL 
(Side 19)

VASK OG  
PLEIEMIDDEL 
(Side 28)

RENS OG VEDLIKE-
HOLDSVOKS 
(Side 28)

HARDVOKS VEDLIKE-
HOLDSOLJE 
(Side 27)

INTENSIV CLEANER 
(Side 27)

PRODUKT OVERSIKT

MØBLER / VEGGER / TAK

DEKORVOKS 
(Side 22 – 23)

TOPOIL 
(Side 25)

SPRAY WAX 
(Side 24)

KLARVOKS  
EKSTRA TYNN 
(Side 26)

INTERIØR VOKS 
(Side 26)

UVIWAX UV- 
BESKYTTELSE 
(Side 26)



Innenfor normen DIN EN 71.3

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

 

1 STRØK

24 m2 / 1 l

Innenfor normen DIN EN 71.3

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

 

1 STRØK

24 m2 / 1 l

Rapid

Original
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Original

FORDELER

 > Meget slitesterk
 > Godkjent for bruk på barneleker
 > Godkjent til bruk i kontakt med næringsmidler
 > Gir en microporøs overflate
 > Motstandsdyktig mot kaffe, vin og cola
 > Muliggjør feltvis renovasjon og vedlikehold

VERKTØY

Bemerk: Vennligst se våre anbefalinger for de 
forskjellige treslag i brosjyren: Overflatebehandling og 
Vedlikehold

ANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoksolje Original gir den beste beskyttelse til 
gulv av heltre, parkett, OSB eller møbler. Også egnet for 
andre interiørdetaljer av tre hvor man ønsker en ekstra 
slitesterk overflate.

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 2 dager, 2 strøk

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre ca. 35 ml/m².

2. Ujevn påføring kan rettes opp i inntil 30 minutter etter påføring.

3. Tørketid ca. 8 - 10 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. 
fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge 
tørketiden. Sørg for god ventilasjon.

4. Andre strøk ca. 35 ml/m² med Hardvoksolje Original.

5. Tørketid ca. 8 - 10 timer, se punkt 3.

Be om brukerinstruksjoner.

FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 1 dag, 2 strøk

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre ca. 35 ml/m².

2. Ujevn påføring kan rettes opp i inntil 10 minutter etter påføring.

3. Tørketid ca. 4 - 5 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. 
fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge 
tørketiden. Sørg for god ventilasjon.

4. Andre strøk ca. 35 ml/m² med Hardvoksolje Rapid.

5. Tørketid ca. 4 - 5 timer, se punkt 3.

Be om brukerinstruksjoner.

Merk for Hardvoksolje Rapid Hvit: 
Påfør Hardvoksolje Fargeløs som andre strøk!

FORDELER

 > Hurtig tørk
 > Gir en veldig slitesterk overflate
 > Godkjent for bruk på barneleker
 > Godkjent til bruk i kontakt med næringsmidler
 > Gir en mikroporøs overflate
 > Motstandsdyktig mot kaffe, vin og cola
 > Muliggjør feltvis renovasjon og vedlikehold

VERKTØYANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoksolje Rapid brukes til beskyttelse av alle 
tregulv, som heltre, parkett eller OSB. Like godt egnet 
for møbler og andre interiørdetaljer.

Bemerk: Vennligst se våre anbefalinger for de 
forskjellige treslag i brosjyren: Overflatebehandling og 
Vedlikehold

Også tilgjengelig i 0,125L og 25L størrelse

Fargekode
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 0,375 49557075 4

 0,75 49034557 4

 25,0 49034576 2

 10,0 49557086 1

 25,0 1

 0,375 29928280 4

 0,75 29928298 4

 2,50 29928306 2

 10,0 29928314 1

 25,0 29928322 1

 0,375 29928330 4

 0,75 25553579 4

 2,50 25553587 2

 10,0 29928348 1

 25,0 29928355 1

 0,375 48152932 4

 0,75 48152958 4

 2,50 48152977 2

 10,0 48153000 1

 25,0 1

HARDVOKS-OLJE  
ORIGINAL

 

3011  Fargeløs Glanset

3032  Fargeløs Silkematt

3062  Fargeløs Matt

3065  Fargeløs Semi-matt

HARDVOKS-OLJE RAPID

Fargekode
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 0,75 29928363 4

 2,50 29928371 2

 10,0 29928389 1

 0,75 29928876 4

 2,5 29928884 2

 10,0 29928892 1

 0,75 49033698 4

 2,5 49033702 2

 10,0 49033717 1

 

3232  Fargeløs Silkematt

3262  Fargeløs Matt

3240  Hvit



5125 Fargeløs
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GLANSGRAD OSMO HARDVOKSOLJE

Det totale utseende på ett tregulv avhenger stort av glansgraden. Noen 
ønsker en glanset overflate, andre ønsker et matt mer naturlig utseende. 
Osmo tilbyr noen av produktene i forskjellige glansgrader.

GLANSET 
Ett elegant utseende med høy glans, hvor lyset reflekteres og fremhever 
treets utseende og farge sterkt.

SILKEMATT 
En diskre, lett glanset overflate. Fremhever treets utseende mer enn de 
matte overflatene.

SEMI-MATT 
Optimalt balansert variasjon. Blanke overflater blir mattere, matte overfla-
ter blir blankere. Semi-matte gulv forblir slik de er.

MATT 
For ett nærmest naturlig utseende. Lyset reflekteres diffust i overflaten.

Bemerk: Produktenes dekkevne påvirkes av treets naturlige karakteristikk. All informasjon relaterer til en jevn og fin overflate. Andre overflater, feks børstet eller strukturert, kan påvirke til å gi en 
dårligere dekkevne. Resultatet er derfor påvirket av underlaget og man anbefales derfor alltid å gjøre en test før man behandler hele overflaten.

 

1 STRØK

40–50 m2 / 1 l

VERKTØY

HARDVOKS-OLJE PROFF

Fargekode

Behol-
dere 
Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 1,0 29928413 6  

    

 

5125  Fargeløs

MANUELL PÅFØRING

1. Påfør første strøk på det ubehandlede slipede treet med en stålsparkel, 
veldig tynt.

2. La tørke i 1 time (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. luftfuk-
tighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge 
tørketiden. Sørg for god ventilasjon under tørking.

3. Påfør det andre strøket som beskrevet i punkt 1, etterpoleres deretter 
med en singel disk maskin med en hvit pad eller børstering. For struk-
turerte overflater, fjern overskytende olje langs etter treet med en børste 
og etterpoler med en børstering.

4. Overskytende olje må fjernes.

5. La tørke i 8-10 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. 
luftfuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge 
tørketiden. Sørg for god ventilasjon under tørking.

På høyt trafikkerte arealer kan et tredje strøk påføres (utføres på samme 
måte som det andre strøket).

Etter endt herdetid bør deretter overflaten tilføres ett strøk med Osmo Rens 
og Vedlikeholdsvoks.

FORDELER

 > Løsemiddelfri
 > Meget vannmotstandsdyktig
 > Godkjent for bruk på barneleker
 > Godkjent til bruk i kontakt med næringsmidler
 > Tilpasset bruk på tre, gir en mikroporøs overflate
 > Motstandsdyktig mot væsker som kaffe, vin eller cola
 > Muliggjør feltvis renovering

ANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoksolje Proff er ideel for beskyttelse av 
alle tregulv som parkett eller heltre, benyttet av den 
profesjonelle bruker hvor ett løsemiddelfritt produkt er 
ønskelig.



 

1 STRØK
Innenfor normen DIN EN 71.3

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

 

1 STRØK
Innenfor normen DIN EN 71.3

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre
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24 m2 / 1 l

Fargekode
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 0,75 49040963 4

 2,5 49040982 2

 10,0 49040997 1

 0,75 49041016 4

 2,5 49041035 2

 10,0 49041054 1

 

3088  Fargeløs Semi-matt 
Sklisikkerhet (R9)

3089  Fargeløs Silkematt 
Sklisikkerhet (R11)

Anti-Skli

FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

HARDVOKS-OLJE ANTI-SKLI /  
ANTI-SKLI EXTRA

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overfalte på 2 dager, 2 strøk

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre ca. 35ml/m².

2. Ujevn påføring kan rettes opp i inntil 30 minutter etter påføring.

3. Tørketid ca. 8 - 10 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. 
fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge 
tørketiden. Sørg for god ventilasjon.

4. Andre strøk ca. 35ml/m².

5. Tørketid ca 8 - 10 timer, se punkt 3.

Be om brukerinstruksjoner.

Bemerk: Osmo Hardvoksolje Anti-Skli og Anti-Skli Ekstra anbefales 
ikke påført med maskin og hvit pad - da dette reduserer den ønskede 
effekten av produktet.

FORDELER

 > Godt egnet for offentlige arealer
 > Veldig slitesterk og lett å vedlikeholde
 > Godkjent for bruk på barneleker
 > Godkjent til bruk i kontakt med næringsmidler
 > God motstandsdyktighet mot kaffe, vin og cola
 > Feltvis vedlikehold og renovasjon

VERKTØYANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoksolje Anti-Skli er spesielt godt egnet for 
overflater hvor man ønsker en ekstra sklisikring (offent-
lige områder). Like godt egnet for heltre, som parkett, 
OSB eller kork.

30 m2 / 1 l

Fargekode
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 0,75 48153064 4

 2,5 48153072 2

3041  Naturell

HARDVOKS-OLJE  
EFFEKT NATURELL

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 2 dager, 2 strøk

(1. Hardvoksolje Pigmentert Naturell, 2. Hardvoksolje Fargeløs)

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre ca. 30 ml/m².

2. Ujevn påføring kan rettes opp i inntil 30 minutter etter påføring.

3. Tørketid ca. 24 timer (normale klim atiske forhold, 23 °C/50 % rel. 
fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge 
tørketiden. Sørg for god ventilasjon.

4. Andre strøk ca. 35 ml/m² med Hardvoksolje Original

5. Tørketid ca. 8 - 10 timer, se punkt 3.

ANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoksolje Pigmentert Naturell gir treet et na-
turlig utseende samtidig som produktet gir den beste 
beskyttelsen. Anbefalt benyttet på lyse treslag, like god 
til vegg, tak som gulv og møbler.

FORDELER

 > Lyst tre beholder sitt naturlige lyse utseende
 > Treet ser nesten ubehandlet ut
 > Gir en microporøs overflate
 > Godkjent for bruk på barneleker
 > Godjent til bruk i kontakt med næringsmidler
 > Motstandsdyktig mot kaffe, vin og cola

VERKTØY

NATURELL EFFEKT ØNSKER DU Å BEHOLDE UTSEENDE AV UBEHANDLET TRE? 

Fargeløse oljer mørkner og gir treet en mer intensiv fargetone. Hard-
voksolje Pigmentert 3041 Naturell reduserer denne effekten. Produktet 
inneholder en liten mengde hvite pigmenter som gir treet et nesten 
ubehandlet naturlig utseende.



 

1 STRØK

30 m2 / 1 l

Innenfor normen DIN EN 71.3

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

Proff
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Fargekode
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 0,75 43983732 4

 2,5 43983743 2

 0,75 43983777 4

 2,5 43983796 2

 

3091  Sølv

3092  Gull

HARDVOKS-OLJE EFFEKT  
GULL/SØLV

FORDELER

 > For mørkere treslag
 > Passer inn i moderne design
 > Inneholder metall partikler
 > Godkjent for bruk på barneleker
 > Godkjent til bruk i kontakt med næringsmidler
 > Motstandsdyktig mot kaffe, vin og cola

VERKTØYANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoksolje Pigmentert Gull/Sølv er optimalt 
tilpasset for å gi en dekorativ effekt til gulv av mørke 
treslag (Røkt Eik, Wenge osv.) eller mørkt fargede 
gulv av heltre eller parkett såvel som møbler og andre 
interiørdetaljer.

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 2 -3 dager, 2 - 3 strøk

(1. Hardvoksolje Pigmentert Gull/Sølv, 2. Hardvoksolje Fargeløs)

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre ca. 30ml/m². For lyst tre: for å 
oppnå ønsket effekt, påfør ett meget tynt strøk Osmo Dekorvoks 
Svart før bruk, la tørke i minst 24 timer.

2. Ujevn påføring kan rettes opp i inntil 30 minutter etter påføring.

3. Tørketid ca. 24 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. 
fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge 
tørketiden. Sørg for god ventilasjon.

4. Andre strøk ca. 35ml/m² med Hardvoksolje Original

5. Tørketid ca. 8 - 10 timer, se punkt 3.

Be om brukerinstruksjoner.

Bemerk: Produktenes dekkevne påvirkes av treets naturlige karakteristikk. All informasjon relaterer til en jevn og fin overflate. Andre overflater, feks børstet eller strukturert, kan påvirke til å gi en 
dårligere dekkevne. Resultatet er derfor påvirket av underlaget og man anbefales derfor alltid å gjøre en test før man behandler hele overflaten.

 

1 STRØK

40–50 m2 / 1 l

Fargekode
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 1,0 43983221 1

    

 

6125  Fargeløs Silkematt

HARDVOKS-OLJE 2K

MANUELL PÅFØRING

1. Osmo Hardvoksolje 2K er ikke klar til bruk. I kort tid for behandlingen 
skal starte, bland inn herderen. Sikre at hele innholdet fra boksen 
med herder iblandes og omrøres nøye. Skal ikke fortynnes. Produkt 
iblandet herder som ikke er benyttet på 4 - 6 timer kan ikke benyttes.

2. Med Osmo proffsparkel, påfør produktet på den ubehandlede over-
flaten tynt og jevnt.

3. Vent ca. 30 - 60 minutter mens produktet trekker inn i treet.

4. Poler så overflaten med en poleringsmaskin og grønn pad.

5. Etter polering, påføres andre strøk med en gang, ref punkt 2. La 
produktet ligge i 30 - 60 minutter.

6. Overflaten poleres så over med en hvit pad. Om padden legger igjen 
merker i overflaten, snu padden eller bytt til en ny ubrukt pad.

7. La tørke i ca. 4 timer. Den maksimale hardheten på produktet opp-
nåes på ca. 24 timer.

ANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoksolje 2K er ideel for beskyttelse av alle 
tregulv som heltre, parkett, OSB eller kork. Spesielt eg-
net for tre med høyt innhold av naturlige ingredienser.

FORDELER

 > Rask tørketid
 > Spesielt designet for tropiske treslag (Teak, Jatoba, 

Røkt Eik osv.)
 > Meget slitesterk
 > Meget motstandsdyktig mot væsker som kaffe, vin 

og cola
 > Feltvis renovering er mulig

VERKTØY



HARDVOKS-OLJE PIGMENTERT

Fargekode
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 0,75 25553553 4

 2,5 25553561 2

 0,75 49033664 4

 2,5 49033672 2

 0,75 43983285 4

 2,5 43983293 2

 0,75 43983338 4

 2,5 43983342 2

 0,75 43983433 4

 2,5 43983482 2

 0,75 43983501 4

 2,5 43983535 2

 0,75 43983603 4

 2,5 43983622 2

 

3040  Hvit

3067  Lys Grå

3071  Honning

3072  Rav

3073  Terra

3074  Grafitt

3075  Svart

Pigmentert

 

1 STRØK

30 m2 / 1 l

Innenfor normen DIN EN 71.3

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

 

1 STRØK
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FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

VERKTØY

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 2 dager, 2 strøk

For gulv: 1. Hardvoksolje Pigmentert, 2. Hardvoksolje Fargeløs

For panel: Ett eller to strøk iht. ønsket pigmentering og farge

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre ca. 30ml/m².

2. Ujevn påføring kan rettes opp i inntil 30 minutter etter påføring.

3. Tørketid ca. 24 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. 
fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge 
tørketiden. Sørg for god ventilasjon.

4. For gulv: Andre strøk ca. 35ml/m² med Hardvoksolje Original.

5. Tørketid ca. 8 - 10 timer, se punkt 3.

Også tilgjengelig i 0,125L og 25L størrelse

FORDELER

 > Fargesetter og beskytter treet
 > Et harmonisk utseende
 > Fremhever treets struktur
 > Motstandsdyktig mot kaffe, vin og cola
 > Godkjent for bruk på barneleker
 > Godkjent til bruk i kontakt med næringsmidler

ANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoksolje Pigmentert benyttes for å gi en 
dekorativ og beskyttende behandling av tre. Like godt 
egnet til gulv av heltre eller parkett, innvendig trepanel 
såvel som møbler og andre interiørdetaljer.

60 m2 / 1 l

VERKTØY

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 2 dager, 2 strøk

(1. Pigmentert Olje Proff, 2. fargeløs Hardvoksolje)

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre, ca. 15-20 ml/m². Påføres veldig 
tynt med Osmo Proffsparkel. La ligge i 30 min.

2. Masseres inn i treet med en hvit pad eller børstering. For strukturerte 
overflater benyttes en børstering.

3. Fjern all overskytende produkt. For strukturerte overflater benyttes en 
børste i lengderetningen av treet.

4. Ujevnheter i påføringen kan korrigeres inntil 30 minutter etter første 
påføring.

5. Tørketid ca. 8-10 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. 
luftfuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil 
forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.

6. Etter tørk, påføres ett strøk fargeløs Hardvoksolje, la så tørke.

Bemerk: På mindre flater kan Pigmentert Olje Proff påføres med en lo-fri 
klut.

FORDELER

 > En løsemiddelfri behandling
 > Attraktive fargetoner
 > Meget høy dekkevne
 > Basert på naturlige oljer
 > Meget vannmotstandsdyktig, godkjent for bruk på 

barneleker
 > Tilpasset treet, gir en mikroporøs overflate
 > Muliggjør feltvis renovasjon

ANBEFALT BRUK

Pigmentert Olje Proff er ideel brukt som innfarging av 
tregulv som parkett, heltre, OSB eller kork, såvel som 
trapper eller møbler, hvor man ønsker en løsemiddelfri 
behandling. For eksempel i offentlige arealer.

PIGMENTERT OLJE PROFF

Fargekode
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 1,0 29928439 6

 1,0 29928447 6

 1,0 43983024 6

 1,0 43983058 6

 1,0 43983126 6

 1,0 43983145 6

 1,0 43983172 6

 1,0 29928454 6

 1,0 29928462 6

 1,0 29928470 6

 1,0 29928488 6

 1,0 29928496 6

 1,0 29928504 6

 

5411  Hvit

5412  Sølv

5413  Intensiv Hvit

5414  Grafitt

5415  Røyk

5416  Jatoba

5417  Intensiv sort

5436  Karamell

5437  Sand

5441  Havanna

5443  Cognac

5464  Tobakk

5468  Eik Antikk



 

1 STRØK

 

1 STRØK
Innenfor normen DIN EN 71.3

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre
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ANBEFALT BRUK

Osmo Oljebeis er anbefalt brukt til all interiør av tre, 
spesielt gulv av heltre, parkett, OSB og kork, såvel 
som trapper og møbel overflater.

24–48 m2 / 1 l

24–48 m2 / 1 l

Fargekode
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 1,0 49042155 4

 2,5 49042556 2  

 1,0 49042174 4

 2,5 49042560 2  

 1,0 49042185 4  

 2,5 49042575 2  

 1,0 49042193 4

 2,5 49042594 2  

 1,0 49042204 4

 2,5 49042605 2

 1,0 49042212 4

 2,5 49042613 2

 1,0 49042238 4

 2,5 49042658 2

 1,0 49042257 4

 2,5 49042662 2

 1,0 49042276 4

 2,5 49042677 2

 1,0 49042295 4

 2,5 49042696 2

 

3501  Hvit

3512  Sølv Grå

3514  Grafit

3516  Jatoba

3518  Lys Grå

3519  Naturell

3541  Havanna

3543  Cognac

3564  Tobakk

3590  Svart

OLJEBEIS

FORDELER

 > Attraktive farger, transparent 
eller intensiv innfaring

 > Kan påføres med sparkel, 
børste eller maskin

 > Lett å påføre
 > Basert på naturlige oljer

VERKTØY

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overfalte på 2 - 3 dager, 2 - 3 strøk

(1./2. Oljebeis, 2./3. Hardvoksolje Fargeløs)

Transparent innfarging:

1. Påføres tynt til en ren og tørr overflate i lengderetningen av treet med 
en Osmo Gulvbørste eller Osmo Proff sparkel.

2. Ujevn påføring kan rettes opp i inntill 30 minutter.

3. Poler så over overflaten med en hvit pad.

4. Tørketid ca. 12 timer (normale klimatiske forhold 23 °C/50 % rel. luft-
fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge 
tørketiden. Sørg for god ventilasjon.

Intensiv innfarging:

5. Påfør første strøk som beskrevet i punkt 1 - 4.

6. Påfør andre strøk, veldig tynt, som beskrevet i punkt 1.

7. Poler så overflaten med en hvit pad.

8. Tørketid ca. 12 timer (se punkt 4 over)

9. Påfør ett strøk med Hardvoksolje Fargeløs før gulvet tas i bruk

Bemerk: Oljebeis kan også påføres på mindre overflater med Osmo Easy 
Pad eller en lofri klut.

HERDER FOR OLJEBEIS

FORDELER

 > Kortere tørketid
 > For sterkt trafikkerte arealer
 > Ideel for offentlige rom

VERKTØYANBEFALT BRUK

Osmo Herder for Oljebeis tilsettes for å få en raskere 
tørketid.

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 1 dag, 2 - 3 strøk

1. Åpne herderen og hell innholdet i Oljebeis boksen. Sørg for å få med 
all herderen. Omrør nøye.

2. Påfør Oljebeis etter påføringsinstruksjonene.

3. Tørketid ca. 4 - 5 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % relativ 
luftfuktighet). Lavere temperatur og / eller høyere luftfuktighet vil forlen-
ge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.

4. Produktet overbehandles med Osmo Hardvoksolje.

Bemerk: Forbrukstiden er redusert til maks 60 minutter da herderen iblan-
des. Bland derfor ikke mer enn du kommer til å benytte innen 45 minutter. 
Trenger du kun en liten mengde for et mindre område, tilsett mengden 
Oljebeis du trenger med 6% herder - blandes separat.

Beholdere 
Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

0,06 49557094 6

Fargekode

6631  Fargeløs
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1 STRØK

24 m2 / 1 l

Innenfor normen DIN EN 71.3

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

VERKTØY

Også tilgjengelig i 25L størrelse

DEKORVOKS 
TRANSPARENTE FARGER

Fargekode
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 0,125 29921285 6

 0,375 29921293 4

 0,75 29921301 4

 2,5 29921319 2

 0,125 29921335 6

 0,375 29921343 4

 0,75 29921350 4

 2,5 29921368 2

 0,125 49033278 6

 0,375 49033320 4

 0,75 49033354 4

 2,5 49033365 2

 0,125 49033373 6

 0,375 49033384 4

 0,75 49033392 4

 2,5 49033403 2

 0,125 29921830 6

 0,375 29921848 4

 0,75 29921863 4

 2,5 29921855 2

 0,125 29929346 6

 0,375 29929296 4

 0,75 29928850 4

 2,5 29928868 2

 0,125 29921384 6

 0,375 29921392 4

 0,75 29921400 4

 2,5 29921418 2

 0,125 46453801 6

 0,375 46453044 4

 0,75 46453706 4

 2,5 46453763 2

 0,125 46453797 6

 0,375 46453025 4

 0,75 46453680 4

 2,5 46453752 2

 0,125 29921533 6

 0,375 29921541 4

 0,75 29921558 4

 2,5 29921566 2

 0,125 29921632 6

 0,375 29921640 4

 0,75 29921657 4

 2,5 29921665 2

Fargekode
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 0,125 29929312 6

 0,375 29928827 4

 0,75 29928835 4

 2,5 29928843 2

 0,125 29921582 6

 0,375 29921590 4

 0,75 29921608 4

 2,5 29921616 2

 0,125 29921889 6

 0,375 29921897 4

 0,75 29921905 4

 2,5 29921913 2

 0,125 29921780 6

 0,375 29921798 4

 0,75 29921806 4

 2,5 29921814 2

 0,125 49557113 6

 0,375 49557124 4

 0,75 49557143 4

 2,5 49557158 2

 0,125 46453816 6

 0,375 46453661 4

 0,75 46453725 4

 2,5 46453778 2

 0,125 46456393 6

 0,375 46456404 4

 0,75 46456412 4

 2,5 46456423 2

 

3101  Fargeløs

3111  Hvit

3102  Dampet Bøk

3103  Lys Eik

3164  Eik

3168  Eik Antikk

3123  Gyllen Brun

3119  Hav

3118  Hellegrå

3136  Bjørk

3138  Mahoney

 

3143  Cognac

3137  Kirsebær

3166  Valnøtt

3161  Ibenholt

3192  Sølv Poppel

3129  Kongle

3130  Skifer

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 1 - 2 dager, 1 - 2 strøk

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre ca. 35 ml/m².

2. Ujevn påføring kan rettes opp i inntil 30 minutter etter påføring.

3. Tørketid ca. 12 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. 
fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge 
tørketiden. Sørg for god ventilasjon.

Lett farget effekt: innen 20 minutter etter å ha påført strøket, tørk av med 
en Easy Pad eller hvit pad i lengderetningen av treet.

Intensiv innfarging: Om en intensiv innfarging er ønsket - repeter første 
strøket. (Maksimalt 2 strøk). Gjelder kun for intensive produkter, ikke for bruk 
på gulv.

Brukt som innfarging av gulv: tørketid ca. 24 timer. Overbehandles etter 
tørking med ca. 35ml/m² Hardvoksolje Fargeløs. Tørketid ca. 8 - 10 timer.

ANBEFALT BRUK

Overflatebehandling av vegger, tak, dører, lister, 
sponplater og MDF. Meget godt egnet til innfarging av 
gulv, og like godt egnet til innfargning av kjøkken og 
baderomsinnredning, som til møbler og leker av tre.

FORDELER

 > Lett å bruke
 > Mikroporøs overflate tilpasset tre
 > Slitesterk og lett å renholde
 > Godkjent for bruk på barneleker
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1 STRØK

24 m2 / 1 l

Innenfor normen DIN EN 71.3

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

Bemerk: Produktenes dekkevne påvirkes av treets naturlige karakteristikk. All informasjon relaterer til en jevn og fin overflate. Andre overflater, feks børstet eller strukturert, kan påvirke til å gi en 
dårligere dekkevne. Resultatet er derfor påvirket av underlaget og man anbefales derfor alltid å gjøre en test før man behandler hele overflaten.

DEKORVOKS 
INTENSIVE FARGER

FARGEDE GULV

Fargede gulv har vært populært de siste årene og trenden fortsetter. Vi 
har ett tips til deg som du kan gi til dine kunder: 2 mulige innfargninger 
av gulv*.

1. MED HARDVOKSOLJE PIGMENTERT 
Første strøk med Hardvoksolje Pigmentert, andre strøk med Osmo 
Hardvoksolje. Hardvoksolje Pigmentert leveres i 6 forskjellige farger.

2. MED DEKORVOKS 
For normal innfargning 
Første strøk med Dekorvoks, andre strøk med Osmo Hardvoksolje. 

For en lett innfargning
Første strøk påføres med en blanding av Dekorvoks og Hardvoksolje 
fargeløs, (i delene 1:10), andre strøk med Osmo Hardvoksolje. 

FARGE TREPANEL

For fornyelse av gammel gulnet trepanel, er 3188 Snø / 3186 Snø Matt 
godt egnet. Påføres tynt med Osmo Gulv og Veggbørste 150 mm, 
strykes så av med Osmo Easy Pad.

TIPS

* Vi anbefaler ikke å benytte dekkende eller veldig intensiv hvit behandling av gulv på grunn av 
de høye vedlikeholdsintervallene som dette kan medføre. Ønskes allikevel en veldig intens 
innfarging med 3111 Hvit, 3186 Snø Matt eller 3188 Snø, anbefales det å benytte Hardvok-
solje Pigmentert 3040 som andre strøk.

Fargekode
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 0,125 42386714 6

 0,375 42386733 4

 0,75 42386744 4

 2,5 42386763 2

 0,125 42385912 6

 0,375 42385923 4

 0,75 42385938 4

 2,5 42385942 2

 0,125 49033418 6

 0,375 49033422 4

 0,125 49033437 6

 0,375 49033441 4

 0,125 49033460 6

 0,375 49033475 4

 0,125 49033486 6

 0,375 49033494 4

 0,125 29922085 6

 0,375 29922192 4

 0,75 29928157 4

 2,5 49034538 2

Fargekode
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 0,125 49033505 6

 0,375 49033513 4

 0,75 49033524 4

 0,125 48152417 6

 0,375 48152474 4

 0,75 48152485 4

 2,5 48152523 2

 0,125 29921954 6

 0,375 29922119 4

 0,75 29922226 4

 2,5 40854374 2

 0,125 42386173 6

 0,375 42386184 4

 0,75 42386192 4

 2,5 42386203 2

 0,125 29921962 6

 0,375 29922127 4

 0,75 29922234 4

 2,5 40854390 2

 0,125 48721801 6

 0,375 48721816 4

 0,75 48721820 4

 2,5 48721835 2

 

3188  Snø

3172  Silke

3104  Rød

3105  Gul

3125  Blå

3131  Grønn

3165  Brun

 

3132  Grå Beige

3169  Svart

3115  Lys Grå

3181  Steingrå

3116  Leire

3186  Snø matt



 

1 STRØK
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FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

ANBEFALT BRUK

Osmo Spray-Wax er ideel for alt av tre innendørs hvor 
en slitesterk overflate med lite vedlikehold trengs, for 
eksempel trapper, møbler, benkeplater, leker, parkett, 
gulv osv. Spesielt godt egnet for bruk i rom utsatt for 
fuktighet som bad eller kjøkken.

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 1 dag, 2 strøk

1. Første strøk: påfør med en koppsprøyte, airless/air mix eller HVLP 
(kan også påføres med en børste eller lo-fri klut.) Mengde avhenger 
av treslag og overflate, ca. 35 – 40 g/m².

2. Sørg for god ventilasjon under tørk.

3. Mellomsliping: minst P220.

4. Andre strøk: påfør med en koppsprøyte, airless/air mix eller HVLP. 
Mengde avhenger av treslag og overflate, ca. 35 – 40 g/m².

5. Sørg for god ventilasjon under tørking.

Bemerk: Den ønskede sklisikkerhet R9 oppnåes først med to strøk 
påført. Produkt 3009 må ikke jevnes ut eller etterpoleres med en pad. 

FORDELER

 > Ekstremt slitesterk
 > For koppsprøyte, airless/air mix eller HVLP
 > Enkel påføring
 > Hurtig tørk
 > Egnet for bruk i rom utsatt for fuktighet
 > Motstandsdyktig mot væsker som kaffe, vin og cola

24 m2 / 1 l

SPRAY WAX

TIPS FARGESETTING MED SPRAY-WAX

Oljebeis kan benyttes for å fargesette med Spray-Wax. To behandlinger 
er mulig med dette:

1. Påføres på trestykket med en børste / pensel og poleres med en pad.
2. Spray-Wax blandes med Oljebeis, opp til 30% Oljebeis kan benyttes.

Fargekode
Beholdere 

Liter Osmo nr

Ant. 
pr. 
krt.

 2,5 151  01  000 2

 10,0 151  01  004 1

 2,5 151  01  015 2

 10,0 151  01  019 1

 2,5 151  01  010 2

 10,0 151  01  014 1

 2,5 151  00  900 2

 10,0 151  00  904 1

 2,5 151  00  905 2

 10,0 151  00  909 1

 2,5 101  00  521 2

 10,0 101  00  522 1

 

3009  Fargeløs Semi-matt 
Sklisikkerhet (R9)

3012  Hvit Dekkende

3066  Hvit Transparent

3084  Fargeløs Matt

3085  Fargeløs Silkematt

3086  Fargeløs Glanset

VERKTØY

Bemerk: Produktenes dekkevne påvirkes av treets naturlige karakteristikk. All informasjon relaterer til en jevn og fin overflate. Andre overflater, feks børstet eller strukturert, kan påvirke til å gi en 
dårligere dekkevne. Resultatet er derfor påvirket av underlaget og man anbefales derfor alltid å gjøre en test før man behandler hele overflaten.

TØRKETIDER

Støv-tørr: 
Tørketid ca. 2 - 3 timer ved normale klimatiske forhold (23 °C/50 % rel. 
luftfuktighet); 1 time ved 50 °C i en luftvekslings ovn.

Kan bli slipt: 
Tørketid ca. 6 - 8 timer ved normale klimatiske forhold (23 °C/50 % rel. 
luftfuktighet); 2 - 3 timer ved 50 °C i en luftvekslings ovn.

Kan stables/lastes: 
Tørketid ca. 12 - 16 timer ved normale klimatiske forhold (23 °C/50 % 
rel. luftfuktighet); 6 - 8 timer ved 50 °C i en luftvekslings ovn.

Generelt, lavere temperatur og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge 
tørketiden. Sørg for god ventilasjon.

SPRØYTE PARAMETERE

Koppsprøyte: 
Trykk ca. 3.0 - 3.5 bar, dyse ca. 1.3 - 2.0 mm

Airless/Airmix: 
Material trykk 80 - 120 bar 
Airmix kontroll trykk ca. 1 - 2.5 bar 
Dyse: 0.28 - 0.33 mm

Avhengig av arbeismetode av brukeren / maskinen, utstyret og tilstanden 
på de forskjellige enhetene, samt størrelse og utforming av det som skal be-
handles, vil alle data oppgitt kunne trenge tilpassninger til hvert enkelt tilfelle.

HVLP sprøyte: 
På grunn av alle de forskjellige typene maskiner og utstyr tilgjengelig, er det 
ikke mulig å oppgi generelle innstillinger.



 

1 STRØK

Food safe

S
afe for humans, animals and plants when d

ry

EURO-Norm
1186 part 5/14
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ANBEFALT BRUK

Osmo TopOil er ideel for å beskytte møbel overflater 
og arbeidsflater laget av heltre eller kant-limte plater 
(for eksempel kjøkkenbenker, arbeidsbord, hyller 
osv.) innendørs. Også godt egnet for kork og OSB.

24 m2 / 1 l

TOPOIL

FORDELER

 > Sikker i kontakt med næringsmidler - tilbred maten 
på overflaten

 > Motstandsdyktig mot husholdningskjemikalier
 > Vannavvisende og meget slitesterk
 > Godkjent for bruk på barneleker
 > Godkjent til bruk i kontakt med næringsmidler
 > Den ferdige overflaten er sikker for mennesker, dyr 

og planter

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 2 dager, 2 strøk

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre ca. 35 ml/m².

2. Påføres med Osmo Pensel, Osmo Mikofiber Rulle eller Easy Pads. 
Ujevn påføring kan rettes opp i inntil 15 minutter etter påføring.

3. Tørketid ca. 8 - 10 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % 
rel. fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil 
forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.

4. Andre strøk ca. 35 ml/m².

5. Tørketid ca. 8 - 10 timer, se punkt 3.

VERKTØY

 

1 STRØK

24 m2 / 1 l

Innenfor normen DIN EN 71.3

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

FORDELER

 > Spesielt designet for harde treslag som Merbau, 
Wenge, Jatoba osv.

 > Trekker godt inn i treet
 > Beskytter mot slitasje, skitt og fuktighet
 > Muliggjør feltvis renovasjon og vedlikehold
 > Gir en mikroporøs overflate

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 2 dager, 2 strøk

1. Påfør første strøk tynt i lengderetningen av det ubehandlede slipte treet.

2. La tørke i 30 minutter. Fjern så all overskytende olje og rebehandle tørre 
punkter av gulvet.

3. Tørketid ca. 12 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. 
fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge 
tørketiden. Sørg for god ventilasjon.

4. Påfør andre strøk tynt.

5. La tørke i 30 minutter. Fjern så all overskytende olje.

6. Tørketid ca. 12 timer, se punkt 3.

ANBEFALT BRUK

Osmo Klarvoks Ekstra Tynn benyttes på alt tre 
innendørs: gulv, vegg og tak, møbler, treleker og andre 
interiørdetaljer. Produktet er også spesielt godt egnet 
benyttet på eksotiske treslag, som Meranti, Wenge, 
Merbau osv - se side 42.

VERKTØY

Fargekode

Behol-
dere 
Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 0,5 29928520 6

 0,5 45924563 6

0,5 45924597 6

 0,5 49041084 6

3058  Fargeløs Matt

3061  Akasie

3068  Naturell

3028  Fargeløs Silkematt

KLARVOKS EKSTRA TYNN

Fargekode
Beholdere 

Liter
Artikkel-
nummer

Ant. 
pr. 
krt.

 0,75 29928181 4

 2,5 29928199 2

 10,00 29928215 1

 25,00 29928207 1

 

1101  Fargeløs



 

1 STRØK

 

1 STRØK
Innenfor normen DIN EN 71.3

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

Innenfor normen DIN EN 71.3

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre
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ANBEFALT BRUK

Osmo Uviwax UV-beskyttelse er anbefalt benyttet 
til ubehandlet tre innendørs som panel, vegg og 
tak samt andre interiørdetaljer hvor man ønsker en 
beskyttelse mot gulning av treet uten å benytte en 
behandling som tilfører pigmenter til overflaten.

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 1 dag, 2 strøk

1. Første strøk på ubehandlet, slipt overflate ca. 62 ml/m².

2. Tørketid ca. 3 - 4 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % 
rel. luftfuktighet). Lavere temperatur og/eller høyere luftfuktighet vil 
forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.

3. Om ønsket, kan det første strøket slipes over med fint sandpapir 
(P400) eller med en Scotchpad før andre strøk påføres.

4. Andre strøk ca. 62 ml/m².

5. Tørketid ca. 3 - 4 timer; se punkt 2.

FORDELER

 > Ingen grunning eller sliping nødvendig
 > Enkel å påføre
 > Enkel å bruke i tak
 > Svak lukt
 > Produktet er vannbasert, pensler renses enkelt i vann

ANBEFALT BRUK

Osmo Interiørvoks benyttes for å gi en beskyttende 
og dekorativ overflate på tre innendørs; panel vegg og 
tak, lister og stolper samt møbler, dører og barneleker. 
Produktet kan også benyttes for å renovere og reparere 
tre som er fabrikkbehandlet med Osmo "Wax Gloss 
White" (transparent) eller "Classic White" (dekkende) og 
for å renovere gammel tak panel.

16 m2 / 1 l

16 m2 / 1 l

Fargekode
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 0,75 29928736 4

 2,5 29928744 2

 0,75 49033857 4

 2,5 49033861 2

 

7200  Fargeløs Silkematt

7266  Hvit

Fargekode
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 0,75 49557162 4

 2,5 49557177 2

 0,75 49557181 4

 2,5 49557196 2

 

7393  Hvit Transparent

7394  Hvit Dekkende

FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

INTERIØRVOKS

VERKTØY

UVIWAX® UV-BESKYTTELSE 7200

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 1 dag, 2 strøk

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre, ca 62 ml/m².

2. Tørketid ca. 3 - 4 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % 
rel. luftfuktighet). Lavere temperatur og / eller høyere luftfuktighet vil 
forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.

3. Om ønsket kan den tørkede overflaten lett slipes med ett fint sand-
papir P400 eller med en Scotchpad før neste strøk påføres

4. Andre strøk, ca 62 ml/m².

5. Tørketid ca. 3 - 4 timer; se punkt 2.

VERKTØYFORDELER

 > Fargeløs UV beskyttelse for innendørs bruk
 > Treet beholder sin naturlige, lett fargede overflate 

i mange år, ingen gulning
 > Vannavvisende og lett å holde ren, kan også 

benyttes på barneleker
 > Produktet er vannbasert, pensler renses enkelt 

i vann

Bemerk: Produktenes dekkevne påvirkes av treets naturlige karakteristikk. All informasjon relaterer til en jevn og fin overflate. Andre overflater, feks børstet eller strukturert, kan påvirke til å gi en 
dårligere dekkevne. Resultatet er derfor påvirket av underlaget og man anbefales derfor alltid å gjøre en test før man behandler hele overflaten.



 

1 STRØK

 

1 STRØK
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40 – 60 m2 / 1 l

24 m2 / 1 l

Fargekode
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 1,0 49040505 4

 2,5 40961385 2  

 10,0 40961369 1

 1,0 49040513 4  

 2,5 42382113 2  

 10,0 42382124 1  

 1,0 49040895 4  

 2,5 49040906 2  

 10,0 49040914 1  

 1,0 49040736 4  

 2,5 49040740 2  

 10,00 49040766 1  

 

3079  Fargeløs Matt

3081  Fargeløs Silkematt

3098  Fargeløs Semi-matt 
Sklisikkerhet (R9)

3440  Hvit

Fargekode
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 1,0 47438886 6

 5,0 47438905 1

 

8019  Fargeløs

ANBEFALT BRUK

Osmo Intensiv Cleaner er ett ideelt alternativ til sli-
ping av alle treoverflater tidligere behandlet med olje 
eller voks; for eksempel gulv eller møbler samt for å 
rense plastikk, rustfritt stål og andre vannavvisende 
overflater.

HARDVOKS VEDLIKEHOLDSOLJE

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 1 dag, 1 strøk

1. Påfør med Dobbelt blad sparkel, Osmo Microfiber rulle eller maskin.

2. Poleres inn i overflaten med en maskin og hvit pad (untatt 3098). 
Fjern overskytende olje.

3. Sørg for god ventilasjon under tørk.

Bemerk: Hardvoks Vedlikeholdsolje kan også påføres mindre arealer, da 
som ett delvedlikehold i gangbaner og slitefelter. Vedlikehold med 3098 
Anti-Skli gjøres med rull.

Be om detaljerte brukerinstruksjoner ved bruk på offentlige arealer / 
prosjekter.

ANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoks Vedlikeholdsolje er anbefalt benyttet 
til å vedlikeholde alle oljede og Hardvoksoljede treo-
verflater: på heltre, parkett, OSB og kork såvel som 
trapper og møbler osv. Spesielt godt egnet for bruk på 
offentlige arealer med høy slitasje.

FORDELER

 > Ideel for offentlige arealer
 > Jevnlig vedlikehold uten behov for å slipe
 > Hurtig tørk
 > Tilpasset for lett og enkelt vedlikehold

VERKTØY

INTENSIV CLEANER

FORDELER

 > Lett å påføre
 > Ideel for offentlige arealer
 > Sterk rens uten å slipe
 > For innendørs og utendørs bruk

VERKTØY

MANUELL PÅFØRING

1. Blandes ut 1:10 til 1:20 med vann

2. Påføres overfalten, løsne skitt og tørk opp med rent vann. Benyttes 
maskin anbefales bruk av rød eller grønn pad.

3. Vask og tørk opp med Osmo Våtmop eller lofri fille, alternativt vannsu-
ger.

4. Da overflaten har tørket, påføres ett strøk Hardvoks Vedlikeholdsolje 
eller Hardvoksolje Original avhengig av slitasje.



Innenfor normen DIN EN 71.3

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre

Ikke skadelig for 
mennesker, planter og dyr 

når den er tørr

Godkjent til over-
flatebehandling 
av leketøy av tre
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VERKTØY

 

1 STRØK

80-100 m2 / 1 l

FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

VERKTØY

RENS OG VEDLIKEHOLDSVOKS

FORDELER

 > For gulv og møbler
 > Vasker, renser og vedlikeholder ved bruk
 > Tilfører treet naturlige vokser uten å legge en film 

på overflaten
 > Det beste resultatet oppnåes brukt i kombinas-

jon med Osmo Opti-Set

Manuell påføring av Rens og Vedlikeholdsvoks Spray

1. Rist boksen godt før bruk

2. For vedlikehold, hold spray boksen med dysen opp og påfør veldig 
tynt, ca. 30cm fra gulvet. Poleres utover gulvet med Easy Pads eller 
en Scotchpad.

3. For flekkfjerning, påfør direkte på flaten - la virke noen minutter, 
skrubbes så vekk med en Scotchpad.

4. Rengjør overflaten. 

ANBEFALT BRUK

Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks er ideel for fjerning 
av vanskelige flekker, benyttes også til feltvis periodisk 
vedlikehold.

VASK OG PLEIEMIDDEL

MANUELL PÅFØRING

1. Tørk overflaten med en støvmopp eller støvsug overflaten

2. Tilsett 1 kork Vask og Pleiemiddel til 1 liter vann. For maskinell vask 
eller ved behov for ett sterkere vaskemiddel kan blandingen økes 
opp til 1:1.

3. Vask overflaten med en lett fuktet mopp og tørk bort evnt. søl og 

gjenværende vann fra overflaten umiddelbart.

For prosjekter og offentlige arealer, be om detaljerte brukerinstruksjoner

ANBEFALT BRUK

Osmo Vask og Pleiemiddel benyttes for daglig renhold. 
Også egnet avhengig av blandingsforhold med vann, 
til lett rens og flekkfjerning. Som grunnrens, blandes 
produktet 1:1.

FORDELER

 > Høyt effektivt vask og vedlikeholdskonsentrat med 
naturlige ingredienser

 > For generelt vask og vedlikehold
 > Skal benyttes på flater behandlet med Hardvok-

solje
 > Vedlikeholder og tilfører gulvet olje
 > Det beste resultatet oppnåes brukt i kombinasjon 

med Osmo Opti-Set

 

3029  Fargeløs

3087  Hvit

3029  Fargeløs Spray

Fargekode
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 0,5 49557105 6

 1,0 25553520 6

 10,0 29928264 1

 25,0 1

 1,0 25553538 6
  0,4 29922002 6

Fargekode
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 1,0 25553504 6  

 5,0 25553512 1

 10,0 1

 

8016  Fargeløs

MANUELL PÅFØRING

1. Støvtørk med Tørrmopp eller ved bruk av vann og Vask og Pleiemid-
del (se nedenfor).

2. Påfør ca. 2 teskjeer pr m² og jobb dette utover med enten Micro-
mopp eller en endisk maskin med hvit pad. Påføres meget tynt.

3. Tørketid: ca. 30 - 40 minutter. Sørg for god ventilasjon.

4. I en vanlig vedlikeholdssyklus er det nødvendig å gi gulvet de øns-
kede oljene i Hardvoksolje i løpet av året. Påfør Osmo Hardvoks Ve-
dlikeholdsolje eller Hardvoksolje fargeløs til de flater som er spesielt 
utsatt for stor slitasje. Vask gulvet grundig før ny olje påføres.



29

NOTATER
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VASK OG VEDLIKEHOLD

TØRR RENGJØRING

Et oljet tregulv avviser skitt. I motsetning til mange 
andre typer gulv, lades det ikke opp elektrostatisk og 
gir ikke yngleplasse for mikrober og allergener. Støv, 
lo eller dyrehår fjernes enkelt med en støvsuger eller 
kost. Rengjøring er enda enklere med Osmo Opti-
Set. Den grønne moppen er spesielt utviklet for tørr 
mopping.

 > Raskt, stille og økonomisk: tørrvask med Tørrmopp.
 > Osmo Opti-Set inneholder ett moppestativ med tele-

skopskaft, en tørrmopp, mikromopp og en våtmopp.

REGELMESSIG FUKT MOPPING

Hvor ofte tregulv må rengjøres avhenger av bruken. I 
private sammenhenger er en ukentlig rengjøring normalt 
nok, mens i restauranter og andre høyt trafikkerte om-
råder må man rengjøre daglig.

 > Med ett trykk: Osmo Spray-Mop har en beholder for 
vaskemiddel (Spray-Fix). Ideel for rask og enkel reng-
jøring i hverdagen.

 > Som et alternativ, bruk Våtmopp som medfølger 
Opti-Set.

 > Osmo Vask og Pleiemiddel innblandet i vannet 
fjerner daglig smuss og skitt enkelt, og takket være 
de naturlige oljene vedlikeholder den også overflaten 
samtidig. Unngå bruk av aggressive rengjøringsmid-
ler, da disse bryter forseglingen voksen gir.

 > BEMERK: Bruk bare en fuktig - ikke våt - mopp! Ved 
behov, tørk etterpå.
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HER ER HVORDAN

INTENSIVT RENHOLD OG  
VEDLIKEHOLD

> Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks rengjør og vedlike-
holder i ett steg. Også tilgjengelig i spray.

> Osmo Hardvoks Vedlikeholdsolje benyttes for å 
opprettholde en sterk overflate på gulvet. Spesielt 
egnet for offentlige arealer.

> For hvit-oljede gulv: Rens og Vedlikeholdsvoks Hvit 
eller Hardvoksolje Vedlikeholdsvoks Hvit transparent.

> For enkelt vedlikehold av større arealer, anbefaler vi 
FloorXcenter maskinen.

Fra tid til tid, trenger ditt oljede tregulv å vedlikeholdes. 
Ved normalt bruk i ett privat hjem, trenger man dette 
først etter noen måneder. Osmo Rens og Vedlikeholds-
voks er ideel for dette. Gjøres dette opprettholdes olje-
voks overflaten og man beholder de gode egenskapene. 
For større traffikerte områder, som restauranter eller 
butikker, bør man bruke Osmo Hardvoks Vedlikeholdsol-
je. Dette produktet er spesielt utviklet for disse flatene. 
Her er jevnlig vedlikehold nødvendig for å opprettholde 
overflaten. Vedlikehold- og rengjøringsintervallene varie-
rer alt etter hvor mye gulvene blir benyttet.

VEDLIKEHOLD OG REOLJING

Noen ganger etterlater livet merker, selv på optimalt 
behandlede gulv. Ikke noe problem. På et oljet gulv kan 
du rette opp i feil og skader som måtte oppstå, uten 
å måtte slipe ned større arealer. Dette er en stor fordel 
sammenlignet med lakkerte flater.

> Rengjør gulvet grundig på forhånd
> Manuell påføring: påfør et veldig tynt lag med Osmo 

Hardvoksolje med Gulvbørsten eller Osmo Mikrofiber 
Rulle.

> Maskinell påføring: Benytt Osmo FloorXcenter for 
intensiv rengjøring og påføring av Hardvoksolje.
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VERKTØY OG TILBEHØR
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Vi tilbyr den  
komplette løsningen 
- våre verktøy og  
tilbehør gjør jobben 
lettere.
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VERKTØY OG TILBEHØR

VERKTØY / TILBEHØR

EASY CLEAN 
(Side 36)

EASY PADS 
(Side 36)

VEDLIKEHOLDS-
PAKKE FOR GULV 
(Side 36)

OPTI-SET 
(Side 37)

SPRAY-MOP
(Side 37)

FLOORXCENTER 
(Side 38)

TERRASSE OG GULV 
RENSE MASKIN
(Side 38)
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GULVSPARKEL
(Side 39)

VERKTØY / TILBEHØR

TRESPARKEL 
(Side 39)

PENSELRENS 
(Side 39)

RØREPINNE 
(Side 39)

RULL OG 
BØRSTESETT 
(Side 40)

RULLESETT FOR 
GULV 
(Side 40)

PENSEL FOR 
VANNBASERTE 
PRODUKTER
(Side 40)

DOBBELTBLAD 
SPARKEL 
(Side 40)

PROFFSPARKEL 
(Side 40)

GULVBØRSTE 
(Side 40)

TELESKOPSKAFT 
(Side 40)

NATURBUST 
PENSEL 
(Side 40)
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Produkt NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

Easy Clean 29928975 15

EASY CLEAN

FORDELER

 > Rens uten behov for vann eller 
såpe

ANBEFALT BRUK

Osmo Easy Clean er ideel for rask 
og enkel håndrengjøring. Fjerner 
olje og voks samt bitumen, 
tjære, blekk, lim og så videre uten 
problemer.

VEDLIKEHOLDSPAKKE 
FOR GULV

FORDELER

 > Ett sett - det du trenger for 
vask og vedlikehold av oljede 
og Hardvoksoljede tregulv.

SETTET INNEHOLDER

 > Vask og Pleiemiddel konsentrat 1l
 > Hvitt vedlikeholdssett for hvite gulv
 > Fargeløst vedlikeholdssett for alle andre gulv  
 > 3 stk kluter og vedlikeholdsinstruksjoner

Følg instruksjonene for det enkelte produkt.

ANBEFALT BRUK

Osmo Vedlikeholdssett er ideelt for vask og vedlikehold av over-
flater behandlet med Osmo Hardvoksolje.

VERKTØY

VERKTØY OG TILBEHØR

EASY PAD

Produkt NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

Easy Pads 29928983 5  

Easy Pads storpakning 48475314 200  

ANBEFALT BRUK

Osmo Easy Pad er en klut som 
benyttes for påføring av Osmo 
Dekorvokser, Hardvoksolje og 
Hardvoks Vedlikeholdsolje. Gir 
en enkel påføring uten synlige 
skjolder eller skiller.

FORDELER

 > Gir en enkel påføring av pro-
duktene

 > Ideel for vedlikehold og polering
 > Lofri

Produkt NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

Vedlikeholdssett for gulv,  
spray, fargeløs

29928710 1

Vedlikeholdssett for gulv,  
3029 1,0 l fargeløs

40480865 1

Vedlikeholdssett for gulv,  
3087 1,0 l hvit

40480899 1
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ANBEFALT BRUK

Osmo Opti-Set benyttes til rengjøring og vedlikehold for gulv av tre, vinyl, 
fliser og stein.

ANBEFALT BRUK

Osmo Spray-Mop er tilpasset for en rask og effektiv fuktrengjøring for gulv 
av tre, fliser eller stein.

FOR ENKEL OG RASK RENGJØRING AV GULV:  
OSMO SPRAY-MOP

Med Osmo Spray-Mop rengjør du gulv raskt og enkelt, uten å 
trenge en vaskebøtte og klut. Vaskemiddelet er ferdigblandet i 
en beholder og sprayes rett på gulvet. Dette systemet er enkelt 
i bruk samtidig som det alltid sikrer riktig dosering. Mikrofiber 
moppen som medfølger er vaskbar i maskin.
Jevnlig fukt rengjøring av tregulv vil forlenge dets levetid betrakte-
lig og det skal alltid benyttes fuktighetsgivende rengjøringsmidler. 
Osmo Spray-Fix (vaskemiddel beholder for Spray-Mop) og Osmo 
Vask og Pleiemiddel (for blanding i vaskevannet) er optimalt 
tilpasset for vask og vedlikehold av gulv overflatebehandlet med 
Hardvoksolje eller Klarvoks Ekstra Tynn.

Produkt
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

Spray-Mop sett  49243543 6

Spray-Fix Beholder  0,75 49243698 6

Spray-Fix refill  5,0 49243702 1

Spray-Mop Våtmopp  49243626 1

OPTI-SET

SETTET INNEHOLDER

 > Mop med teleskop skaft - justerbar lengde, tilpasses for beste 
arbeidsstilling

 > Tørrmop - for enkelt tørt vedlikehold
 > Våtmop - for vask med Osmo Vask og Pleiemiddel
 > Micromop - for vedlikehold av oljede flater med Osmo Rens og 

Vedlikeholdsvoks

FORDELER

 > Produktene er tilpasset hverandre
 > Sammen tilbyr de den beste løsningen for vask og vedlikehold
 > Mopp med teleskopskaft - justerbar lengde sikrer en god arbeids-

posisjon

SPRAY-MOP

SETTET INNEHOLDER

 > Spray-Mop
 > Spray-Fix beholder 0,75l
 > Våtmopp

FORDELER

 > Rask og enkel i bruk
 > Ingen behov for ekstra vann
 > Våtmopp er vaskbar i maskin

TIPS

Produkt NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

Opti-Set 29928678 1

Tørrmopp 29928686 1

Våtmopp 29928694 1

Microfiber mopp 29928702 1
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FORDELER

 > Tilpasset for rengjøring inne- og utendørs
 > Rengjør terrasser grundig og fjerner den grånede overflaten
 > Grundig rengjøring av gulv innendørs
 > Spesielt effektiv grunnet børster som jobber i motgående retninger
 > Løser opp og fjerner skitt effektivt i en operasjon
 > Skittent vaskevann samles i en tank
 > Maskinen kan leies fra en autorisert forhandler

ANBEFALT BRUK

Osmo Terrasse og Gulv rensemaskin er tilpasset for å løse opp og fjerne 
skitt fra overflater inne og ute i en operasjon. Ideel for intensiv rengjøring 
og fjerning av grånede treoverflater på terrasser og intensiv rengjøring av 
gulv innendørs.

Produkt Osmo nr

Ant. 
pr. 
krt.

Terrasse og Gulv rensemaskin 140  00  250 1

Erstatnings børste - Universal 
- Interiør

140  00  252 1

Kant børste - Universal - 
Interiør

140  00  254 1

Kant børste - Slipende - 
Utvendig

140  00  256 1

Produkt NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

FloorXcenter 42385632 1

FloorXcenter Hvit pad 48493056 5

FloorXcenter Rød pad 48493060 5

FloorXcenter Grønn Pad 49574681 5

FloorXcenter Microfiber pad 49574696 5

FloorXcenter Børstesett 48493075 1

VERKTØY OG TILBEHØR

FLOORXCENTER

BRUKSOMRÅDER

1. Hvit pad - for dagligdags rengjøring. Også ideel for påføring av pro-
dukter for å fargesette tregulv, samt Hardvoksolje for vedlikehold.

2. Rød pad - for sterkere rengjøring - fjerner vanskelige flekker.

3. Grønn pad - for intensiv rengjøring og påføring av 2-komponent 
produkter.

4. Mikrofiber pad - fjerner støv og løs skitt fra overflaten.

5. Børste ring - for rengjøring av strukturerte overflater samt for grun-
nrens.

FORDELER

 > Raskt og effektiv i bruk
 > Lett å jobbe med
 > Forskjellig tilbehør tilpasset flere oppgaver

ANBEFALT BRUK

Osmo FloorXcenter brukes for rengjøring, vedlikehold og oppfrisking av 
oljede tregulv, såvel som påføring av produkter for å fargesette tregulv. 
Brukes primært innendørs.

TERRASSE OG GULV  
RENSE MASKIN

TIPS TERRASSE OG GULV RENSEMASKIN

Intensiv rengjøring og oppfrisking av grånede treoverflater
Tre gråner over tid og trenger derfor vask og vedlikehold for 
å holde seg best mulig over tid. For å oppnå ett profesjonelt 
resultat, kan en Osmo Terrasse og Gulv rensemaskin være et 
godt alternativ. På våren benytter du maskinen for å få terras-
sen tilbake i best mulig tilstand, og om høsten, benytter du 
maskinen til å enkelt dyprense tregulvet innendørs.
Etter bruk utendørs kan treet beskyttes permanent med en 
Osmo behandling så det nå nyrensede treet beholder sin 
naturlige fargetone lengst mulig. For dette anbefaler vi Terras-
se og Trebeskyttelsesoljebeis. Som overbehandling av denne 
anbefaler vi Osmo Terrasseolje Anti-Skli.



Fargekode
Beholdere 

Gram NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

 100 29928538 6

 100 29928546 6

 100 29928553 6

 100 29928561 6

 100 29928579 6

  100 41619743 6

 

7300  Hvit

7301  Bøk

7302  Furu

7303  Mahogny

7304  Eik

7305  NCS S0502-Y

39

ANBEFALT BRUK

Osmo Gulvsparkel er tilpasset for å reparere små skader og sprekker 
i tre.

TRESPARKEL

MANUELL PÅFØRING

1. Før bruk, omrør nøye så all sparkel er godt mikset sammen

2. Bland inn slipestøv til en tykk masse, helst fra samme type tre 
og med en korn-størrelse på 80-120 (ca. 15% vekt økning med 
slipestøv)

3. Påføres diagonalt på gulvet med en dobbeltblad stålsparkel eller 
Osmo Proffsparkel. Sparkelen presses godt ned i sprekker og ujevn-
heter. Repeter om nødvendig.

4. Atter 30 - 60 minutter kan den tørkede sparkelen grovslipes (P80) og 
deretter overslipes med finere papir (P100 - 120) til all sparkel er bor-
te fra treoverflaten. Normalt skal sliping med P100 - 120 være nok.

5. Etter slip kan overflaten behandles med det ønskede Osmo produktet.

6. Bemerk: Siden sparkel blandingen varierer fra treslag anbefales det 
å gjøre en test på ett mindre område for å sikre at man får ønsket re-
sultat. Anbefales ikke brukt på gulv med stor bevegelse da sparkelen 
kan sprekke opp.

FORDELER

 > God fyllingsgrad
 > Hurtig tørk
 > Lett å slipe
 > Lav lukt

ANBEFALT BRUK

Benyttes for fylling av små sprekker (< 2 mm) og små skader i heltre gulv 
og parkett. Kan benyttes på alle treslag. Ikke anbefalt benyttet for gulv 
utsatt for stor bevegelse da sparkelen kan sprekke opp.

GULVSPARKEL

FORDELER

 > Kan overflatebehandles med Osmo produkter når tørr

RØREPINNE

Produkt Osmo nr

Ant. 
pr. 
krt.

Rørepinne 140  00  006 10

Fargekode
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

  5,0 49557226 1

 

7350  Fargeløs

OSMO SPARKEL SET

Produkt
Beholdere 

Gram NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

Gulvsparkel Display 30 x 100g  30 x 100 29928587 1

PENSELRENS

Fargekode
Beholdere 

Liter NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

  1,0 29928660 6

 25,0 1

 

8000  Fargeløs
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Produkt
Bredde 

mm NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

Pensel for vannbasert 60 49557200 12

80 49557215 12

PROFFSPARKEL

Produkt
Bredde 

mm NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

Proffsparkel 500 29922028 1

Produkt NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

Teleskopskaft for rull og børster 49242200 12

  

Produkt
Bredde 

mm NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

Gulvbørste med handtak 150 49241621 6

220 49241640 6

400 49241666 1

VERKTØY OG TILBEHØR

GULVBØRSTE

RULL OG BØRSTESETT RULLESETT FOR GULV

PENSEL
PENSEL FOR  
VANNBASERTE PRODUKTER

DOBBELTBLADET SPARKEL

TELESKOPSKAFT FOR  
RULL OG BØRSTER

Produkt NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

Rull og Børstesett 40349599 4

Rulle for Børstesett (10 cm) 40349615 6

Ilegg for Rull og Børstesett 43982937 1

Produkt NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

Rullesett for Gulv 40349565 2

Rull for gulv (25 cm) 40349607 6

Ilegg for Rullesett Gulv 43982941 1

Produkt
Bredde 

mm NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

Pensel 25 29928611 12

50 29928629 12

60 29928637 12

100 29928645 12

Produkt
Bredde 

mm NOBBNr

Ant. 
pr. 
krt.

Dobbeltblad Sparkel 270 42384258 1
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NOTATER
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TRESLAG
HARDVOKS

OLJE  

ORIGINAL

HARD VOKS

OLJE  

RAPID

HARD VOKS

OLJE  

2K

KLARVOKS 

EKSTRA  

TYNN

HARDVOKS

OLJE  

PIGMENTERT

OLJEBEIS

HARDVOKS

OLJE EFFEKT 

NATURELL

HARDVOKS

OLJE  

EFFEKT 

GULL/SØLV

DEKORVOKS 

Lønn + + + o + o + – o

Afromosia – – + + – – – – –

Akasie + 1) + 1) + o + 1) + – o + 1)

Bambus + 1) + 1) + o – – + 1) – –

Bjørk + + + o + + + – +

Pæretre + + + o + + o – +

Bøk + + + o + + + – o

eDoussie / Afzelia – – + + – – – – –

Eik + + + o + + + o +

Røkt Eik + 1) + 1) + o + 1) + – + 1) + 1)

Alder + + + o + + + – +

Ask + + + o + + + o +

Eucalyptus + 1) + 1) + o + 1) o – – o

Gran / Furu + + + o + + + – +

IPE – – + + – – – – –

Jarrah, Australsk + + + o + + – + +

Jatoba – – + + – – – – –

Kambala / Iroko – – + + – – – – –

Kempas + 1) + 1) + o + 1) o – + 1) o

Furu + + + o + + + – +

Kirsebær + 1) + 1) + o + 1) – – – –

Kork + 1) + 1) + o + 1) + + 1) – + 1)

Lerk + + + o + + + – +

Mahogny – – + + – – – – –

Merbau + 1) + 1) + + 1) + 1) o – – o

Valnøtt, Amerikansk + 1) + 1) + o + 1) o – – o

Valnøtt, Brasiliansk – – + + – – – – –

Oliven + 1) + 1) + + + 1) – – – –

OSB, pusset + 1) + 1) – o + 1) + + 1) – + 1)

Palisander – – + + – – – – –

Pitch Pine + + + o + + + – +

Robinia + + + o + + + o +

Teak + 1) + 1) + o + 1) + – o + 1)

Tigerwood + 1) + 1) + o – – – – –

Alm + + + o + + – – +

Valnøtt + 1) + 1) + o + 1) + – – o

Wenge – – + – – – –

OSMO ANBEFALER

ANBEFALINGER AVHENGIG AV TRESLAG

+ anbefalt
+ 1) påføres tynt!

o mulig
– anbefales ikke
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KAN JEG SKIFTE FARGE PÅ GULVET MITT?

Ja, med Osmo Dekorvoks og Hardvoksolje Pigmentert. Pro-
duktene påføres enkelt med gulvbørste, rulle eller en pensel, 
avhengig av produkt og bruksområde. Påføres meget tynt, 
eventuelt overskytende fjernes med en klut i treets lengderet-
ning. La tørke 24t og sørg for god utlufting. Overbehandles 
så med ett strøk Osmo Hardvoksolje fargeløs.

HVORDAN BØR JEG KLARGJØRE GULVET FOR  
BEHANDLING?

All tidligere behandling må fjernes. Gulvet slipes i treretnin-
gen, avsluttes med P120 - 150 korning. Alle feil eller skader 
repareres med Osmo Gulvsparkel.

HVA OM GULVET SÅ BLIR SKADET ETTER  
BEHANDLING?

Til forandring fra tradisjonelle lakkerte flater, kan skadede 
områder behandlet med Osmo Hardvoksolje enkelt repareres 
feltvis uten noen synlige skjøter (se side 26 - 27).

ER DET NØDVENDIG Å SLIPE MELLOM STRØKENE?
Se alltid over overflaten før påføring av andre strøk. Feil og 
ujevnheter utbedres, men ellers ingen behov for sliping.

HVORDAN BEHANDLES EKSOTISKE ELLER HARDE 
TRESLAG?

Noen harde treslag som Jatoba eller Merbau er veldig tette 
i treets struktur og inneholder en høy mengde av naturlige 
ingredienser, som hindrer produktene å trekke inn i treet. 
Disse treslagene skal derfor behandles spesielt, Klarvoks 
Ekstra Tynn eller Osmo Hardvoksolje 2K er spesielt tilpasset 
til dette bruket.

HVA SKJER OM MAN PÅFØRER FOR MYE AV  
PRODUKTENE?

Om for mye av produktene blir påført vil tørketiden forlen-
ges og man vil oppleve en sterkere lukt under tørking. Om 
dette skulle skje sørg for god ventilasjon siden produktene 
tørker ved hjelp av oksygen. Om feil eller skader i overflaten 
skjer på grunn av å ha påført for mye, repareres disse som 
beskrevet over.

HVA OM MAN PÅFØRER FOR LITE AV PRODUKTENE?

Påføres for lite av produktene, spesielt Hardvoksolje på gulv, 
får man en dårlig slitestyrke på overflaten, både mekanisk og 
motstandsdyktighet mot væsker.

KAN ALLE OSMO FARGENE BLANDES MED  
HVERANDRE?

Ja. Alle fargene innen de forskjellige seriene kan blandes 
med hverandre. Produktene i Dekorvoks serien blandes 
enkelt for å skape ett større utvalg av farger.

HVOR LANG TID BEREGNES FOR TØRKING AV  
PRODUKTENE?

De fleste Osmo produktene vil tørke på 8 - 10 timer. Vi an-
befaler 24 timer tørk for innfarging av gulv. Produktene tørker 
ved hjelp av oksygen, så sørg for god ventilasjon.

SPØRSMÅL OG SVAR

NÅR KAN GULVET TAS I BRUK?

Som en generell regel kan et behandlet gulv tas i bruk dagen 
etter påføring av siste strøk med Hardvoksolje, men se til 
at overflaten er skikkelig tørket. Overflaten vil bruke ca. 14 
dager på å herde fullstendig. Derfor skal man ikke dekke til 
overflaten med feks tepper og lignende innen 2 - 3 uker.

TRENGER OVERFLATEN ETTERPOLERING ETTER 
TØRK?

Dette er ikke nødvendig. Om man ønsker å øke glansen på 
gulvet, kan gulvet poleres dagen etter overflaten har tørket 
med en polermaskin og hvit gulvpad. Merk at dette vil gjøre 
gulvet glattere.

HVORDAN SKAL GULVET VEDLIKEHOLDES?

Dette avhenger stort av bruket gulvet blir utsatt for. For jev-
nlig daglig vask anbefales det å bruke lett fuktig mopp med 
Osmo Vask og Pleiemiddel iblandet vaskevannet. Osmo Op-
ti-Set og Spray-Mop har vist seg å være uvurderlige verktøy 
for å vedlikeholde tregulv (se side 25). Om gulvet begynner 
å se slitt og livløst ut anbefales det å benytte Osmo Rens og 
Vedlikeholdsvoks for å friske det opp igjen. Dette kan og bør 
gjøres prevantivt på de områdene av gulvet man opplever 
stor slitasje. Ved riktig bruk av produktene gjøres dette uten 
synlige merker og skiller. Større slitasje eller skader skal repa-
reres og etterbehandles med Osmo Hardvoksolje.

HVORFOR BLIR FARGEN ANNERLEDES PÅ MITT GULV 
ENN DET SOM ER VIST PÅ BOKSEN?

Avhengig av treets naturlige fargetone og overflate, vil pro-
duktene kunne avvike noe i farge. Det anbefales derfor alltid 
å gjøre en liten prøve på ett mindre område før hele flaten 
behandles.

HVORDAN SKAL OVERFLATEN KLARGJØRES FOR 
BEHANDLING?

Se over for instruksjoner angående eventuell sliping. Overfla-
ten må være ren og tørr (maks 20% fuktighet) og frostfri.

KAN JEG FORVENTE EN MERKBAR LUKT ETTER  
BEHANDLING?

Etter tørk vil den behandlede flaten ha en svak lukt av tre og 
naturlige oljer og vokser. Løsemidlet i produktene er en ren-
set sprit, som er mindre skadelig en andre "Eco-løsemidler" 
brukt, som feks sitrus oljer. Løsemidelet oppløses 100% 
etter tørk og herding.

INNEHOLDER PRODUKTENE NOEN SKADELIGE  
STOFFER?

Osmo produktene er basert på naturlige oljer og vokser, den 
tørkede overflaten er ikke skadelig for mennesker, dyr eller 
planter (produktene er godkjent for bruk på barneleker og er 
meget motstandsdyktig mot væsker i henhold til DIN 53160).

BEMERK VED BRUK AV OLJER:

Filler, kluter, padder eller verktøy brukt til påføring av pro-
duktene skal enten renses / vaskes umiddelbart eller legges i 
en lufttett metallbeholder (fare for selvantenning).
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VÅRE PRODUKTER 

>  KLEDNING AV TRE 
Kledning systemer 
Kledning profiler 
Kledning tre

>  GULV 
Heltre gulv 
Creativ-Gulv

>  HAGE 
Terrasse 
Levegger

>  TRE BEHANDLINGER 
For interiør og eksteriør 
Trebeskyttelse og vedlikehold

>  TRE INNENDØRS 
Heltre profiler for vegger  
og tak

>  LIMTRE PLATER 
Arbeidsflater 
Trapper 
Møbler

>  LISTER 
Gulvlister 
Dekorative lister

Din lokale Osmo forhandler:

Tre er et ideelt og sunt materiale for moderne hus. Det er også ett produkt hvor de beste egenskapene ikke syntes ved første øyekast. Med treprodukter fra Osmo, er du alltid på 
den sikre siden fordi Osmo er et annerkjent merke for tre og treprodukter. Ser man på utførelse, den fine flaten og presisjonen ser man at kun de beste produktene av den beste 
kvaliteten bærer navnet Osmo.


