
Farge og beskyttelse for 
interiør
Osmo Hardvoksolje og Dekorvokser er en diffusjonsåpen 
overflatebehandling med basis i naturlige oljer og vokser.

Den trenger ned i treet, herder og gir den beste beskyttelse mot 
smuss og fuktighet. 

Alle behandlede overflater er ufarlig i tørr tilstand for mennesker, dyr 
og planter. Godkjent til bruk i kontakt med næringsmidler.

Den gir en kombinasjon av effektiv trebeskyttelse og et sunt 
inneklima. 

Bruksegenskaper:
+ lett å påføre, gir en jevn overflate uten skjolder
+ krever ingen grunning eller mellomsliping
+ gir en smuss- og meget vannavvisende overflate
+ muligheter for å fargesette ubehandlet tre
+ meget bra dekkevne

Osmo Dekorvoks Transparent 
og Hardvoksolje Pigmentert
Dekorvoks og Hardvoksolje finnes i utvalgte farger. 
Kan blandes med hverandre for å skape forskjellige nyanser i fargen. 

Glans og fargeintensitet kan tilpasses med
Hardvoksolje fargeløs 3032 Silkematt eller 3062 Matt.

Påføres i ett strøk på ubehandlet tre, deretter påføres ett strøk TopOil 
for å oppnå ønsket slitesjikt.

Riktig verktøy er mer enn 
halve arbeidet

Osmo pensler er designet for å hjelpe deg i å oppnå riktig resultat. 
Produktene har høy dekkevne og må påføres tynt, derfor er bustens 
lengde, tetthet og stivhet spesialtilpasset.

Penslene er tilgjengelige i 25, 50, 60 og 100mm bredde.

Osmo Easy Pads benyttes for etterstryking og polering, 
sikrer en glatt og jevn overflate.

Osmo TopOil benkeplateolje

TopOil er en overflatebehandling for benkeplater, møbler og øvrige 
interiørdetaljer av tre.

Finnes i tre versjoner, 3058 Fargeløs, 3061 Akazie og 3068 Naturell.

Overflaten blir meget slitesterk, vannavvisende og enkel å 
vedlikeholde.

På ubehandlet tre påføres 2 strøk. For vedlikehold av
tidligere oljede flater benyttes 1 strøk. Mengde avhengig av slitasje.

Ønskes andre fargenyanser benyttes Osmo Dekorvoks eller Hard-
voksolje Pigmentert i første strøk, deretter påføres andre strøk med 
Osmo TopOil.

Enkelte tropiske treslag er svært oljeholdige og harde og krever der-
for annen behandling. Sjekk hos din forhandler.

+ Leveres i 0,5 liters embalasje
+ 1 liter dekker ca. 12 m² ved to strøk

3058 Fargeløs 3068 Naturell 3061 Akasie



... Optimal behandling for
    benkeplater av tre

Bruksanvisning for behandling av benkeplater

For deg som ønsker flere råd og tips

Se etter våre øvrige brosjyrer for overflatebehandling 
og vedlikehold av gulv, vegg, tak og øvrige interiør-
detaljer av tre.
www.osmo.com

Hvordan benytte Osmo TopOil

Behandling av ubehandlet overflate:
    Overflaten slipes lett med slipepapir for å sikre en jevn og fin 
    overflate, 120 - 150 korning benyttes. Slip kun i lengderetningen av
    treet. Slipestøv fjernes med støvsuger eller tørr klut. Unngå bruk av
    vann. Dette påvirker treet og gjør at produktet trekker ujevnt inn og
    skjolder kan oppstå.

    Fargesetting:
    Ønskes det farge på en ubehandlet benkeplate legges fargen på
    som første strøk. Fargen poleres ut med Osmo Easy pads,
    poler til du får en jevn og glatt overflate. La denne behandling 
    tørke / herde i ett døgn, før påføring av kun ett strøk Osmo TopOil
    ifølge anvisning under. 
    På eksotiske treslag anbefales ikke fargesetting.

    Påføring av TopOil:
    Osmo TopOil påføres med en 100mm pensel. Påfør olje tynt og 
    jevnt i treets lengderetning. Oljen skal tørke i 12t ved normal 
    romtemperatur og luftfuktighet.
    Påføringen repeteres for andre strøk ved fargeløs behandling.

Behandling av tidligere oljede benkeplater: 
    Benkeplaten rengjøres grundig med 8016 Vask og Pleiemiddel. 
    Bland 1:1 med vann og skur opp platen med en skurekost eller en
    skurepad. La blandingen virke i ca. 2 min, tørk deretter av med
    en fille. Eventuelle skader kan pusses med pussepapir, 
    120 - 150 korning. 
    Overflaten må være ren og tørr før påføring av TopOil.

    Fargesetting:
    Ønskes det farge på en tidligere oljet benkeplate kan TopOil
    Akasie eller farge fra Hardvoksolje Pigmentert serien benyttes.
    Påføres tynt og jevnt med en 100mm pensel.
    Dette blir da det eneste strøket man tilfører benkeplaten.

    Påføring av TopOil:
    Osmo TopOil påføres med en 100mm pensel. Påfør olje tynt og 
    jevnt i treets lengderetning. Oljen skal tørke i 12t ved normal 
    romtemperatur og luftfuktighet.
    
  For å få en glattere overflate kan ett strøk TopOil som siste strøk   
  poleres tynt på med Osmo Easy pad. La så tørke til neste dag. 
  Overflaten er da klar til forsiktig bruk.
   
  Vær forsiktig med vann på benkeplaten de første
  dager til oljen har herdet.

  Husk å behandle alle kluter og lignende som selvantennende, 
  de dyppes i vann eller oppbevares i stålbeholder.

Osmo Scandinavia
Næringsparkveien 4
2060 Gardermoen
Tlf.: 63976062 - Fax.: 63974703
post@osmoscandinavia.com

Bra for treet - sikker for miljøet


