Osmo Color õlivaha kasutamisjuhend
Osmo Color õlivahad on toodetud looduslikest õlidest ja vahadest. Puitpindade töötlemine Osmo
Color õlivahadega muudab puidu vastupidavaks niiskuse ja kulumise vastu. Õlivahatatud puidupind
säilitab puidule iseloomuliku ilu ja rõhutab puidusüü struktuuri. Korralik hooldus tagab puitpinna
kauni välimuse pikkadeks aastateks.

Eeltööd
Õlivaha kasutatakse uue ja vana puidu kaitsmiseks niiskuse, mustuse ning kulumise eest.
Värvitud, lakitud jms vahendiga kaetud puitpinnad tuleb korralikult puhastada, sest läbi vana värvi või lakikihi ei saa õli puitu tungida Kasutades Osmo Color õlivaha tuleb viimane lihvimine teha puusüü
suunaliselt, vältida tuleb ringjaid lihvimisjälgi. Soovitav lihvimiskaredus on sõltuvuses töödeldava
pinna kasutuseesmärkidest. Puitpõrandate puhul lihvitakse liivapaberiga nr 120 või lihvimisvõrguga
nr 150. Puitmööbel lihvitakse liivapaberiga nr 180 kuni 360. Kuna õlitatud puidul on lihvimisvead
selgemini nähtavad, siis on soovitav enne õlitamise alustamist küsida nõu spetsialistilt.
Enne õlitamise algust veenduge, et põrand oleks korralikult lihvimistolmust ja muust prahist
puhastatud. Kui töödeldavale pinnale jääb peenikest lihvimistolmu, siis soovitame üleliigne tolm
eemaldada white spirit-is niisutatud lapiga. Ärge kasutage puidu puhastamiseks vett!

Õlitamine
Osmo Color õlivahad on valmis kasutamiseks, toonida ei ole vaja, üldjuhul on Osmo Color õlivahad
juba eelnevalt tehases toonitud. Värvivalikut saate vaadata värvikaardilt. Osmo Color õlivaha ei tohi
lahustitega lahjendada, vedelamaks saab õlivaha muuta värvitu õlivahaga. Puidule kantakse õlivaha
ee ühtlase õhukese kihina. Õlitamist tehakse puusüü suunaliselt kvaliteetse pintsliga, käsnaga või
puuvillase kangaga. Puidu suhteline niiskus peab olema alla 20% , niiskemaid puitdetaile õlitada ei
tohi.
Kui kasutatakse värvitut õlivaha, siis lastakse esimesel kihil kuivada 12 tundi, kuivamiseks parim
temperatuur on 20 kraadi. Madalama temperatuuri korral vajab esimene kiht pikemat kuivamisaega.
Kasutades värvilist õlivaha lastakse esimesel kihil kuivada vähemalt 24-36 tundi , vajadusel veelgi
kauem. Puiduvaha nr 1101 võib puidule kanda pihustiga või pintsliga. Kuivamise kiirendamiseks on
vajalik korralik tuulutamine, sest õlivaha kuivab hapniku mõjul. Tagades parimad kuivamistingimused
on õlivahatatud pind tolmukuiv umbes 6 tunni pärast.
Õlivaha kantakse puidule 1-3 korda sõltuvalt kasutuskohast ja soovitud toonist. Enne uue õlikihi
pealekandmist, peab olema eelmine kiht täielikult kuivanud. Ühest kihist piisab seinte ja lagede
õlitamiseks normaalsetes sisetingimustes. Niisketes kohtades, sauna eesruumid, köögipõrandad,
niiskete ruumide mööbel jne, soovitame vähemalt kahe- kuni kolmekordset töötlust. Vaata ka eraldi
puitpõradate hooldusjuhendit.

Töövahendite puhastamine
Töövahendid saab puhtaks lakibensiiniga.

Ohutusnõuded
Hoid lastele kättesaamatus kohas. Toodet mitte valada kanalisatsiooni, säilitada eemal toiduainetest.
Silmasattumisel loputada rohke veega. Toodet ei tohi kasutada lahtise tule ja teiste kuumusallikate
läheduses. Õliga kokkupuutunud lapid, riided jms tuleb panna veega täidetud anumasse või hävita
need koheselt, sest õlistel lappidel on isesüttimisoht.

