
Osmo Baltic OÜ Läike tee 32/2, Peetri alevik, Rae vald, 75312 Tel: +372 6827917 www.osmo.ee

TOOTEINFO | SISETINGIMUSED

TOONIV ÕLIVAHA
Läbipaistev või kattev

Lk 1 - TOONIV ÕLIVAHA

3172 
Siidvalge

3181 
Savihall

3169 
Must

3101 
Värvitu

3102 
Aurutatud Pöök

3103 Hele 
Tamm

3111 
Valge

3123 
Mänd

3136 
Kask

3137 
Kirss

3138 
Mahagon

3143 
Konjak

3161 
Eeben

3164 
Tamm

3166
Pähkel

3168 
Antiiktamm

3118
Graniithall

3119
Siidjashall

3186  
Valge matt

3188  
Lumevalge

KIRJELDUS
Läbipaistev või kattev viimistlusvahend mis ühendab endas 
looduslikke õlisid ja vahasid. 
Osmo Tooniv õlivahaga viimistletud pind on mustust ja vetthülgav, 
tugev ning kulumiskindel, pinda siluv. Puidusüü jääb nähtavaks.
Võrreldes tavapäraste viimistlusvahenditega, loovad taimsed 
koostisosad ühtlasema ja harmoonilisema välimuse. Lihtne peale
kanda, kruntimine ja lihvimine pole vajalik - see säästab aega 
ja raha.
Mikropoorne pind võimaldab puidul hingata ning vähendab 
paisumist ja kokkutõmbumist. Vastupidav veini, õlle, koola,
kohvi, tee, piima, mahla, vee plekkidele (DIN 68661-1C).
Kuiv viimistlus on ohutu inimestele, loomadele ja taimedele ning
sobib vastavalt EU normi EN 71.3 ka laste mänguasjade
viimistlemiseks. Sülje- ja higikindel (DIN 53160).

SOBIB KASUTAMISEKS
Osmo tooniv õlivaha sobib puidust interjööri kaunistamiseks 
ning kaitseks: seinapaneelid, liistud, talad, uksed. See sobib ka 
liimpuitkilpidele, puitlaastplaatidele ja MDF´le. Ideaalne kasuta-
da esimese kihina puitpõrandatel.
Soovitame väga mööbli ja laste mänguasjade viimistlemiseks.

puhul.
Põrandate viimistlemine: kuivamisaeg lihikaudu 24 tundi. Teine 
kiht värvitu Polyx õlivahaga. Põrand on kasutusvalmis 24-48 tunni 
möödudes. Vaibad võib põrandale panna ühe nädala pärast.  

KOOSTISAINED
Baas: naturaalsed taimeõlid ja vahad (päevalilleõli, sojaoa õli,
takjaõli, liinaseemneõli, karnauba- ja kandelilla vaha), 
parafiinid.
Lisaained: sikatiiv (kuivatusaine), vett-tõrjuvad abiained
Lahustid: lõhnatu white spirit (benseenivaba).
Toode vastab EL määruse (2004/42/EU) kohaselt max. VOC
sisaldus 500gr/l (Cat A/i (2010)).

1 KIHT

24 m2 / 1l

3104 
Punane

3105 
Kollane

3125 
Sinine

3131 
Roheline

3132 
Hallikasbeez

TEHNILISED ANDMED
Erikaal (tihedus): 0.90-1.3 g/cm³
Viskoossus: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm
Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu
Leekpunkt : >61°C. DIN EN ISO 2719

HOIUSTAMINE
Toodet on võimalik säilitada 5 aastat või kauem juhul, kui 
purk on tihedalt ja tugevalt suletud. Kui toode on külmunud, 
saavutab ta oma konsistentsi toatemperatuuril 24-36 tunni 
jooksul.
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EELTÖÖD
Puidu, korgi või saepuruplaadi pind peab olema kuiv ja puhas
(maksimaalne niiskusesisaldus 18%). 
Osmo Tooniv õlivaha on valmis kasutamiseks. Ära lahjenda, 
sega hoolikalt. Pind peab olema puhas, kuiv. Väikesed kriimud 
ja augud täida puidupahtliga. Puhasta või lihvi õrnalt eelnevalt 
töödeldud pind. Eemalda vana lakk. Kui vajalik, kasuta lihvpaberit 
- põrandatel karedusega 100-150, mööblil 180-240. Eemalda 
tolm.
Tulemust mõjutab teiste asjade hulgas puidu naturaalne iseloom. 
Seega on soovitatav enne pealekandmist proovida toodet ääre 
peal, eriti kui tegemist on tundmatute pindadega.

HOIATUS
Tuleohtlik. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kokku-
puudet silmade ja nahaga. Sisaldab 2-butanoonoksiimi, mis 
võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni. Arsti poole pöördudes
võtta kaasa toote pakend või etikett.
Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust.
NB! Pese kohe puhtaks immutatud lapid või säilitage õhukind-
las anumas (Isesüttimise oht!).
Ohutuskaarti küsida eraldi.

VÄRVITOONID
3101 Värvitu
3102 Aurutatud pöök
3103 Hele tamm
3104 Punane
3105 Kollane
3111 Valge
3118 Graniithall
3119 Siidjashall
3123 Mänd
3125 Sinine
3131 Roheline
3132 Hallikasbeez
3136 Kask
3137 Kirss
3138 Mahagon
3143 Konjak
3161 Eeben
3164 Tamm
3166 Pähkel
3168 Antiiktamm
3169 Must
3172 Siidvalge
3181 Savihall
3186 Valge matt
3188 Lumevalge

PURKIDE SUURUSED (sõltuvalt tootest)
0.375 L; 0.75 L; 2.50 L; 10 L; 25 L
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PEALEKANDMINE
Läbipaistvalt toonitud (1 kiht): Kanda puhtale ja kuivale pinnale 
õhuke ja ühtlane kiht piki puidusüüd hõõrudes, kasutades
Osmo naturaalsete harjastega pintslit või mikrokiust rulli. 
Kergelt toonitud efekti saavutamiseks kanda õlivaha puidu 
pinnale ühtlase õhukese kihina puuvillase lapiga ning 20 
minuti jooksul hõõruda pind ühtlaseks.
Intensiivselt toonitud (2 kihti): Kanda puhtale ja kuivale pinnale 
õhuke ja ühtlane kiht piki puidusüüd hõõrudes, kasutades
Osmo naturaalsete harjastega pintslit või mikrokiust rulli.
Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.
Märkus: Suuremate pindade puhul võib toodet peale kanda 
roostevaba metallist õlilabidaga ja seejärel poleerida poleer-
masinaga, kasutades valget poleervilti.
Oluline: Põrandatele soovitame max. 1 õhuke kiht toonivat õli-
vaha ja pealmine 1 kiht värvitut Osmo Polyx® Original õlivaha. 
Valgeks toonitud põrandate puhul pealmine kiht valge pig-
mendiga Osmo Polyx® toonitud õlivaha 3040.

TÖÖRISTADE PUHASTAMINE
Tööriistad puhastada Osmo puhastusainega (8000) või white
spiritiga.

KUIVAMISAEG
Kuivamisaeg ligikaudu 24 tundi (23°C/50% õhuniiskust). Madalam 
temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamis-
aega. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.

KATVUS
1 L - 24 m2 üks kiht
Toote kulu sõltub oluliselt puidu liigist. Kogu informatsioon on
antud sileda ja hööveldatud/lihvitud pindade jaoks. Sõltuvalt
puidu liigist ja selle looduslikest omadustest võivad lõpptule-
mused erineda.

MÄRKUS
Liiga paks õlivaha kiht ja ebapiisav ventilatsioon pikendavad
oluliselt kuivamisaega. 
Valides värvitoone, soovitame teha eelnevalt proovivärvimine. 
Troopilistele, tihedatele ja õlirikastele puiduliikidele (Wenge, Mer-
bau, Meranti jne) soovitame viimistlusena kasutada Osmo õli-
vaha väärispuidule (1101). Soovitame enne teha proovikatmine.
Hoiatus: Mööbli sisemus ja sahtlid katta ühekordselt õhukese
kihina, kasutades nt. puuvillast lappi.

JÄÄTMEKÄSITLUS
Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust.
Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja 
toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad
ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa 
mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi 
eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vas-
tuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -
otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee leiab ajakohased 
versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.
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