Productinformatie: TopOil

High Solid

Voor oppervlakken van meubels en (keuken-) werkruimtes uit hout.
Productomschrijving:
Osmo TopOil is een speciale olie-wascombinatie voor een kleurloze behandeling van
oppervlakken van meubels en (keuken-)werkplekken uit hout.
Osmo TopOil is gemaakt op basis van natuurlijke plantaardige oliën en wassen. Het oppervlak is
resistent tegen gangbare huishoudchemicaliën zoals wijn, bier, cola, koffie, thee,
vruchtensappen, melk, water enz. conform DIN 68861-1A. De gedroogde laag is onschadelijk
voor mens, dier en plant (speeksel- en zweetbestendig conf. DIN 53160, geschikt voor
kinderspeelmateriaal conf. EN 71.3).
Toepassingsbereiken:
Oppervlakken van houten meubels en werkzones uit massief hout of gelijmd hout (bv.
keukenwerkzones, schrijftafels, rekken enz.) binnen. Eveneens geschikt voor kurk en OSB,
terracotta en andere ongeglazuurde tegels. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen
gebruiken.
Tinten:
Nr. 3058 kleurloos
Grootte recipiënten:
0,5l
Rendement:
1 l is voldoende bij 1 laag voor ca. 24 m2 (bij onbehandeld hout ca. 12m²)
U heeft vergrijst, geschilferd hout, een onbekende oude laag, een oude Osmolaag,
geschuurd/geschaafd hout, gegroefd/geschaafd of zaagruw hout en u wilt weten hoeveel verf u
nodig heeft? Informatie voor een individuele berekening van uw verbruik vindt u op onze
homepage onder www.osmo.de.
Samenstelling:
Op basis van natuurlijke, plantaardige oliën en wassen (zonnebloemolie, sojaolie, distelolie,
carnauba- en candelillawax); paraffine, loodvrije siccatieven (drogers) en waterafstotende
additieven; gedearomatiseerde terpentine (benzeenvrij).
VOC-classificatie volgens EU-richtlijn (2004/42/EC): vervalt.
Fysische eigenschappen:
Specifiek gewicht (dichtheid): 0,92 g/cm³
Viscositeit: stroperig/roomachtig
Geur: zwak/mild zoals plantenolie), geurloos na drogen.
Vlampunt: 60°C conform DIN 53213
Houdbaarheid:
5 jaar en langer, indien droog en goed afgesloten bewaard. Indien door vorst dik vloeibaar
geworden, voor gebruik 24-36 bij kamertemperatuur bewaren.
Voorbereiding:
Het houtoppervlak moet zuiver en droog zijn (max. 20% houtvochtigheid). Poreuze lagen reinigen
of licht aanschuren. Laklagen verwijderen (Osmo Afbijtmiddel of afschuren). Oppervlakken indien
nodig met fijne korrel bijschuren (korrelgrootte niet grover dan 150), stof zorgvuldig verwijderen.
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Verwerking:
Osmo TopOil is gebruiksklaar. Gelieve niet te verdunnen. Goed schudden voor gebruik. Met
natuurhaarborstel met dichte borstelbezetting (Osmo platte borstel), Osmo Microvezelrol of met
een vezelvrije lap dun in de richting van de houtvezels aanbrengen. 's Nachts minstens 8-10 uur
laten drogen. Voor een goede verluchting zorgen.
Tweede laag aanbrengen zoals boven aangegeven. Opnieuw minstens 8-10 uur bij goede
verluchting laten drogen. Bij aanbrengen met de lap 3-4 keer dun aanbrengen.
Als er een hogere graad van glans wordt gewenst, kan het oppervlak geboend worden door met
Osmo Onderhoudswas en reinigingsmiddel (ook als spray) te boenen.
Onderhoud en verzorging: Oppervlakken die met Osmo TopOil behandeld zijn, kunnen zonder
problemen nat gereinigd worden (water met Osmo Wrijf-Fix Vochtwateradditief), droog nawrijven.
Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken het Osmo Onderhoudswas en Reinigingsmiddel
gebruiken, dat tegelijkertijd reinigt en regenereert. Voor een occasionele renovatie het
schoongemaakte oppervlak dun met Osmo TopOil nabehandelen.
Reiniging van het werkmateriaal:
Met Osmo Borstelreiniger (benzeenvrij) of terpentine.
Droogtijd:
Ca. 8-10 uur (bij normaal klimaat, 23°C/50% rel. luchtvochtigheid). Bij lagere temperaturen en/of
hogere luchtvochtigheid wordt de droogtijd langer.
Opmerkingen:
Oliën versterken de natuurlijke tint van het hout (permanent nat effect).
Opgelet: In het binnenste van de kast en van lades max. 1x dun met een lap aanbrengen.
Voor donkere en stevige harde houtsoorten (bv. Wengé, Merbau, Jatoba ...) bevelen wij het
gebruik aan van Osmo Blanke was.
Testlaag aanbevolen.
Veiligheidsvoorschriften:
Buiten bereik van kinderen bewaren. Contact met de ogen en huid vermijden. Bij contact met de
ogen onmiddellijk grondig met water spoelen en arts raadplegen. Bevat 2-butanonoxim en
cobaltcarboxylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. In geval van inslikken onmiddellijk
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen
gebruiken. Opgelet: In het vloeibare product gedrenkte doeken na gebruik meteen uitwassen of
in een luchtdicht afgesloten houder opbergen (zelfontbrandingsrisico).
Bovenstaande informatie is tot stand gebracht naar beste kennis en vermogen, echter zonder
garantie.
(Stand: 01/2011)
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