
PUUVAHAT JA ÖLJYVAHAT
sisäkäYTTÖÖn

PUUVAHAT

ÖLJYVAHAT

TOPOiL



Öljyvaha
Puulattioiden käsittelyyn
Värittömät (silkinhimmeä ja matta) 
(sivu 8–9)

Värillinen öljyvaha
Puulattioiden värilliseen
käsittelyyn ”väripohjaksi” 
(sivu 8–9)

Öljyvaha 1101
kovapuille ja 
pohjustukseen
(sivu 8–9)

TopOil
Matta öljyvahaseos 
erityisesti työtasoille
(sivu 10)

Puuvahat
Puupintojen värilliseen käsittelyyn sisätiloissa  
(sivut 4-7)

Hoitovaha
Puupintojen 
puhdistukseen
ja hoitoon

Wisch-Fix 
kasvisaippuatiiviste 
puupintojen 
puhdistukseen

Easy Wax Care
Öljyvahaliinat 
puupintojen 
puhdistukseen ja 
hoitoon

Opti-Set
siivoussetti lattian 
hoitoon

PUUVAHAT JA ÖLJYVAHAT sisäkäYTTÖÖn

LATTIAANLATTIAAN

KALUSTEILLE, PANEELEILLE...

HOITOTUOTTEET
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LUOnnOLLinEn ULkOnäkÖ, ERinOMAinEn sUOJA

Puu on elävä materiaali, joka saa erinomaiset ominaisuutensa suoraan luonnosta. Puupinnat 
joutuvat myös sisällä alttiiksi lämpötilan vaihteluille ja monenlaiselle mekaaniselle rasitukselle. 
ihanteellinen pintakäsittely suojaa puuta ja säilyttää sen vertaansa vailla olevat ominaisuudet. 

Osmo Color -tuotteet perustuvat luonnon kasviöljyihin ja -vahoihin, jotka puhdistetaan 
ja jalostetaan korkealuokkaisiksi ja erittäin riittoisiksi, erityisesti puulle tarkoitetuiksi 
pintakäsittelyaineiksi.

Osmo Color -öljyvahakäsitelty pinta on kulutusta kestävä sekä vettä ja likaa hylkivä. Öljyt 
imeytyvät hyvin puuhun jättäen pinnan huokoiseksi, jolloin puu elää ja hengittää. Puun 
huoneilmankosteutta tasapainottava ominaisuus säilyy.

OsMO COLOR -ÖLJYVAHOJEn VERTAAnsA VAiLLA OLEVAT OMinAisUUDET:

Tuote
kasviöljy/kasvivahaseos >

Vain vähän tai ei lainkaan orgaanisia liuottimia (High solid/Full solid) >

Helppoa levittää siveltimellä, lattiasiveltimellä, mikrokuitutelalla, lastalla tai lattianhoitokoneella >

Erittäin riittoisaa – edullinen neliöhinta >

Pintakäsittely
säilyttää puun luonnollisen ulkonäön ja tuntuman >

korostaa puun syyrakennetta >

kuivuttuaan vaaratonta ihmisille, eläimille ja kasveille (täyttää normin EU 71.3 – leikkikalujen  >

turvallisuus, eräiden alkuaineiden siirtyminen)
kuivunut pinta kestää hyvin kosteutta ja likaantumista (vettä, mehua, kolajuomia, kahvia,  >

teetä, olutta, viiniä, Din 68861 – 1A)
Ei lohkeile, halkeile eikä hilseile >

Helppo hoitaa ja ylläpitää Osmo Color -hoitotuotteilla >

Osittainen korjaaminen mahdollista ilman koko alueen hiontaa >

PARAsTA PUULLE

Huokoinen ja 
hengittävä

kestää hyvin 
nesteitä

Helppo puhdistaa ja 
hoitaa

Perustuu uusiutuviin  
raaka-aineisiin
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OsMO COLOR PUUVAHAT

kasviöljy- ja luonnonvahapohjaiset Puuvahat soveltuvat käytettäviksi 
hiotuille ja höylätyille puupinnoille sisätiloissa. Puuvahat jakautuvat 
pigmenttipitoisuuden mukaan kevyemmin pigmentoituihin Läpikuultaviin 
puuvahoihin sekä voimakkaammin pigmentoituihin Peittäviin puuvahoihin 
ja Perinnesävyihin. Osmo Color Puuvahoilla saadaan helppohoitoinen 
pinta, joka kestää hyvin myös värjääviä aineita kuten mehua, kolajuomia, 
kahvia, teetä, maitoa, olutta ja viiniä (Din 68861-1A).
Puuvahoja on saatavana 0.125, 0.375, 0.75 ja 2.5 litran astioissa.

LäPikUULTAVAT PUUVAHAT
> seiniin, kattoihin, kalusteille, leluille jne.
> Läpikuultava, silkinkiiltoinen
> sopii myös värillisen lattian tekoon ”väripohjaksi”, jolloin lopullinen 

käsittely tehdään värittömällä Öljyvahalla (poikkeuksena valkoiset, jotka 
viimeistellään Värillisellä Öljyvahalla nro 3040).

> Myös kosteisiin tiloihin kuten kylpyhuoneeseen
> Erittäin riittoisaa: 1 litra riittää vähintään 20 m2:n kertakäsittelyyn
> Työohje nro 1 + 2

PUUVAHAT

siLkinkiiLTOinEn – 
sEiniin, kATTOiHin, 
kALUsTEiLLE

>>>     YHDEsTä kOLMEEn 
käsiTTELYkERTAA 
käYTTÖkOHTEEsTA JA 
LEViTYsTAVAsTA RiiPPUEn
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Painoteknisistä syistä esitteessä olevat värimallit ovat suuntaa antavia. Myös puun oma väri vaikuttaa aina lopputulokseen. suosittelemme mallipalan 
tai koealueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.

3101 kirkas 3111 kuusi 3123 Mänty 3127 savanni 3128 Pyökki 

3136 koivu 3137 kirsikka 3138 Mahonki 3143 konjakki 3151 kyyhkynsininen

3161 Eebenpuu 3164 Tammi 3166 Pähkinäpuu 3168 Antiikkitammi 3192 Poppeli

LäPikUULTAVA PUUVAHA

>>>     PUUVAHAT OVAT OHUEsTi 
LEViTETTäViä JA ERiTTäin 
RiiTTOisiA.

Jo yhdellä käsittelykerralla saadaan höylätylle tai hiotulle 
puulle silkinkiiltoinen, puun omaa kuviointia korostava 
pinta. 
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PUUVAHAT

VOiMAkkAAsTi 
PiGMEnTOiTUJA, 
siLkinkiiLTOisiA

PEiTTäVäT PUUVAHAT JA PERinnEsäVYT
> seiniin, kattoihin, kalusteille, leluille jne.
> Voimakkaasti pigmentoituja, silkinkiiltoisia
> Levitystavasta ja käsittelykerrosten määrästä 

riippuen läpikuultavia tai puolipeittäviä
> soveltuvat myös värillisen lattian tekoon 

”väripohjaksi”, jolloin lopullinen käsittely 
tehdään värittömällä Öljyvahalla (poikkeuksena 
valkoiset, jotka viimeistellään Värillisellä 
Öljyvahalla nro 3040). Huom. Emme suosittele 
peittäviä värisävyjä lattioihin.

> Myös kosteisiin tiloihin kuten kylpyhuoneeseen
> Erittäin riittoisaa: 1 litra riittää vähintään 20 m2:n 

kertakäsittelyyn
> Työohje nro 1 + 2

Hienostunut ero: Lipaston runko on käsitelty kerran, laatikosto käsitellään kahdesti.
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3115 Vaalean harmaa
1 käsittely / 2 käsittelyä

3116 savi
1 käsittely / 2 käsittelyä

3170 Musta
1 käsittely / 2 käsittelyä

3165 Ruskea
1 käsittely / 2 käsittelyä

3112 Valkoinen
3186 Mattavalkoinen
1 käsittely / 2 käsittelyä

PEiTTäVäT PUUVAHAT & PERinnEsäVYT

3181 Helmenharmaa
1 käsittely / 2 käsittelyä

3183 Ruskeanoranssi
1 käsittely / 2 käsittelyä

3180 Punaoranssi
1 käsittely / 2 käsittelyä

3176 Harmaanvihreä
1 käsittely / 2 käsittelyä

3177 Vanha vihreä
1 käsittely / 2 käsittelyä

3178 Oliivinvihreä
1 käsittely / 2 käsittelyä

3185 sinivihreä
1 käsittely / 2 käsittelyä

3179 Vanha roosa
1 käsittely / 2 käsittelyä

3173 Harmaansininen
1 käsittely / 2 käsittelyä

3174 Pehmeänsininen
1 käsittely / 2 käsittelyä

3175 Vanha sininen
1 käsittely / 2 käsittelyä

3184 Hunajankeltainen
1 käsittely / 2 käsittelyä

3182 Oljenkeltainen
1 käsittely / 2 käsittelyä

3172 Luonnonvalkoinen
1 käsittely / 2 käsittelyä

>>>     PEiTTäViLLä PUUVAHOiLLA JA PERinnEsäVY-
PUUVAHOiLLA käsiTTELY VOi OLLA 
LEViTYsTAVAsTA JA -kERROksisTA RiiPPUEn 
LäPikUULTAVA TAi PUOLiPEiTTäVä.

PEiTTäVä PUUVAHA

PERinnEsäVY-PUUVAHA

Painoteknisistä syistä esitteessä olevat värimallit ovat suuntaa antavia. Myös puun oma väri vaikuttaa aina lopputulokseen. suosittelemme mallipalan 
tai koealueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.
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ÖLJYVAHAT

OsMO COLOR ÖLJYVAHAT PUULATTiOiLLE

kasviöljypohjaiset Osmo Color Öljyvahat on tarkoitettu erityisesti puulattioiden 
öljyämiseen, mutta sopivat myös muille sisätilojen puupinnoille. Öljyvaha 
muodostaa lattialle hengittävän silkinhimmeän tai matan pinnan, joka sallii 
puulle ominaiset kosteusvaihtelut. Puulattia säilyttää luonnollisen ulkonäkönsä 
ja se tuntuu miellyttävän lämpimältä jalan alla. Pinta kestää hyvin kulutusta 
ja kosteutta. Öljyvahat ovat ohuesti levitettäviä ja erittäin riittoisia. Öljyvahoja 
on saatavana 0.375, 0.75 ja 2.5 litran astioissa, ja värittömiä (3032, 3062 ja 
1101) lisäksi 10 litran astiassa.

VäRiTTÖMäT ÖLJYVAHAT
> Hyvin hankausta ja kulutusta kestävää, vettähylkivä, hengittävä pinta
> Helppoa levittää hyvälaatuisella siveltimellä tai Osmo Color 

-lattiasiveltimellä tai mikrokuitutelalla, myös kotikäyttäjälle
> Erittäin riittoisaa: 1 litra riittää noin 24 m2:n kertakäsittelyyn
> Tuotelehti 7+ 

VäRiLLisET ÖLJYVAHAT
> sävyttävä pintakäsittely puulattioille. Viimeistellään värittömällä Öljyvahalla 

(poikkeuksena valkoiset, jotka viimeistellään Värillisellä Öljyvahalla nro 
3040). 

> saatavana kahdeksan sävyä
> Erittäin riittoisaa: 1 litra riittää noin 24 m2:n kertakäsittelyyn

ÖLJYVAHA 1101
> Ohut, kirkas, erittäin hyvin imeytyvä
> Pohjustukseen ja öljypitoisille kovapuille
> Tuo erityisen voimakkaasti näkyviin puun värin ja syyrakenteen
> 1 litra riittää noin 16 m2:n kertakäsittelyyn

LAUTA-,
PARkETTi- JA 
kORkkiLATTiOiLLE

Osmo Color Öljyvaha 1101 soveltuu erityisen hyvin 
tummien, kovien, öljypitoisten puulajien käsittelyyn (kuten 
meranti, wenge, merbau, tiikki).
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3040 kuultava valkoinen
(2 x kuuselle levitettynä)

3075 Ruskeanmusta
(2 x kuusella)

3032 Väritön silkinhimmeä1101 Ohut, kirkas
kovapuulla

3062 Väritön matta

3040 kuultava valkoinen 
(tammelle levitettynä)

3071 Vaalea tammi
(2 x kuusella)

3071 Vaalea tammi 
(tammella )

3072 Punatammi
(2 x kuusella)

3073 Tumma tammi
(2 x kuusella)

3074 Harmaa
(2 x kuusella)

3074 Harmaa (tammella)

3091 Hopea (tummaksi 
käsitellyllä tammella)

3072 Punatammi 
(tammella)

3073 Tumma tammi 
(tammella)

3075 Ruskeanmusta 
(tammella)

3092 kulta (tummaksi 
käsitellyllä tammella)

ERiTYisEsTi PUULATTiOiLLE

Painoteknisistä syistä esitteessä olevat värimallit ovat 
suuntaa antavia. Myös puun oma väri vaikuttaa aina 
lopputulokseen. suosittelemme mallipalan tai koealueen 
tekemistä ennen lopullista käsittelyä.

>>>     OHJEEn MUkAisiLLA LEViTYsMääRiLLä 20 °C:n LäMPÖTiLAssA JA 
HYVin TUULETETUssA TiLAssA Yksi ÖLJYkERROs kUiVUU nOin 12 
TUnnissA. kORkkiLATTiOiLLA kUiVUMisAikA On nOin 24 TUnTiA. 
kOVEMMiLLA PUULAJEiLLA JA LäMPÖTiLAn OLLEssA ALHAinEn 
kUiVUMinEn HiDAsTUU.
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iHAnTEELLisTA 
kEiTTiÖn TAsOiLLE JA 
HUOnEkALUiLLE

OsMO COLOR TOPOiL 
– ERikOisÖLJYVAHA TYÖTAsOiLLE

Öljyvahaseos erityisesti kovan kulutuksen tasopintojen käsittelyyn
> keittiöön ja kylpyhuoneeseen
> Väritön, matta
> Vettähylkivä ja hankausta kestävä
> Ei repeile, halkeile eikä hilseile
> kuivuttuaan turvallinen
> kestää hyvin tavanomaisia nesteitä (mehua, kolajuomia, kahvia, teetä, 

maitoa, olutta ja viiniä – Din 68861-1A).
> 2–4 levityskertaa puulajista ja levitysmenetelmästä riippuen
> 0,5 litran korkillinen metallipakkaus
> 0,5 litraa riittää n. 12 m2:n kertakäsittelyyn
> Työohje nro 12

 

TOPOiL
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PERinTEisET 
ÖLJYPOHJAisET 
PinTAkäsiTTELYT

LAkAT JA 
VEsiPOHJAisET 
PinnOiTTEET

EPÄKOHDAT

suojaa puuta vain puun sisältä >

huono nesteiden kestävyys >

työläs hoito >

kun pintakäsittely ei suojaa puun pintaa, se kestää 
huonosti vettä ja muita nesteitä.

Lakatun lattian uudistaminen edellyttää vanhan 
pinnoitteen hiomista.

OsMO COLOR 
-ÖLJYVAHAkäsiTTELY

EPÄKOHDAT 

suojaa puuta vain puun pinnalta >

puupinta ei hengitä >

uudistaminen edellyttää aina  >

hiomista
lattiaa ei voi uudistaa osittain >

pinnoite saattaa irrota repeämällä  >

ja lohkeilemalla

suojaa puuta puun "sisällä" >

ei muodosta kalvoa >

ei muodosta suojaavaa pintaa >

suojaa puuta pinnalta >

muodostaa kalvon >

kerrostuu puun pinnalle >

suojaa puuta sen  > sisällä ja 
päältä
ei muodosta kalvoa >

muodostaa puun pinnalle  >

hengittävän, huokoisen 
kerroksen

EDUT 

korostaa puun rakennetta ja  >

ulkonäköä
säilyttää puun kosteustasapainon >

voidaan uudistaa ja korjata  >

osittain
ei repeile, lohkeile eikä hilseile >

hyvä nesteiden kesto  >

yksinkertainen hoito >

EDUT

öljy tunkeutuu puuhun >

korostaa puun rakennetta ja  >

ulkonäköä
voidaan uudistaa ja korjata  >

osittain
ei repeile, lohkeile eikä hilseile >

EDUT 

pinnoite on puun päällä >

hyvä nesteiden kesto >

suojaa puuta kulumiselta >

yksinkertainen hoito >

YKSI TUOTE,  
KAIKKI EDUT

Moitteeton ulkonäkö, helppo uudistaa, hyvä 
nesteiden kesto

ÖLJYVAHAkäsiTTELYn EDUT
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Osmo Color -jälleenmyyjänne:

Maahantuoja: Sarbon WoodWiSe oy 
Sepänkatu 5, PL 112, 11101 Riihimäki
Puhelin (019) 264 4200, telefax (019) 264 4250 · info@osmocolor.com · www.osmocolor.com

ValMiStaja: oSMo holz und Color GMbh & Co. KG 
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf
Puhelin +49 2581 922 100, Telefax +49 2581 922 200 · info@osmo.de · www.osmo.de

© Sarbon Woodwise Oy


