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DECORWAS
Transparante en intensieve afwerkingen!

3101
Kleurloos

3102
Gestoomd
beuken

3103
Eiken licht

3104
Rood

3105
Geel

3111
Wit

3118
Granietgrijs

3119
Zijdegrijs

3123
Goud
esdoorn

3125
Blauw

3131
Groen

3132
Grauwbeige

3136
Berken

3138
3137
Kersenboom Mahonie

3143
Cognac

3161
Ebbenhout

3164
Eiken
24 m²/ 1l

3166
Notenboom

3169
3168
Eiken antiek Zwart

3172
Zijde

3181
Kiezel

3186
Wit mat

1 LAAG

3188
Sneeuw

PRODUCT OMSCHRIJVING
Transparante of intensieve afwerking, waarin de voordelen van oliën en wassen zijn samengebracht in een
uniek product. Osmo Decorwas is bestand tegen
water en vuil, is zeer slijtvast en maakt het houten
oppervlak voelt prettig aan. De houtstructuur blijft
zichtbaar. In vergelijk met andere afwerksystemen
wordt door het gebruik van plantaardige inhoudsstoffen een gelijkmatiger en harmonischer kleur behaald. Eenvoudige verwerking - geen primer of tussenschuren - bespaart tijd en geld. Door de open poriën
structuur kan het hout blijven ademen en de waslaag
niet barsten, afbladderen of schilferen.
Resistent tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensap, melk en water conform DIN 68861-1A (Duitse
industriële norm). Na droging is het oppervlak veilig
is voor mens, dier en plant en is geschikt voor kinderspeelgoed‚ volgens EN 71.3 (Europese norm) speeksel en zweettest conform DIN 53160.

GESCHIKT VOOR
Osmo Decorwas is geschikt voor de bescherming
en decoratieve veredeling van het hout binnenshuis:
zoals bijvoorbeeld lambrisering, lijstwerk, balken en
deuren. Het is ook geschikt voor verlijmd hout, spaanplaat en MDF. Ideaal als gekleurde grondlaag voor
een houtenvloer en om donker houten oppervlakken
te kleuren. Osmo Decorwas wordt aanbevolen voor
meubels en kinderspeelgoed.
INGREDIËNTEN
Gebaseerd op natuurlijke plantaardige oliën en wassen
(zonnebloem olie, soja olie, distel olie carnauba wax,
candelilla wax), paraffines, ijzeroxiden en organische
pigmenten, titanium oxide (wit pigment) siccatieven
(drogers) en waterafstotende additieven. Ongearomatiseerde terpentine (benzeen-vrij).
EU-grenswaarde voor dit product (Cat A / e): 400 g / l
VOS (2010). Dit product bevat max. 400 g / l VOS.
Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige
verklaring op
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FYSISCHE EIGENSCHAPPEN
Soortelijk gewicht: 0.90 1.3 g / cm³
Viscositeit: > 70s DIN EN ISO 2431/3 mm dik
Geur: reukloos na het drogen, zwakke/milde
Vlampunt: > 61 ° C volgens DIN EN ISO 2719
OPSLAG
Houdbaarheid is 5 jaar of meer indien de verpakking
goed is gesloten. Bewaren op een droge plaats. Bij
lage temperatuur kan de was stroperiger worden;
dan vóór gebruik 24 tot 36 uur op kamertemperatuur
bewaren.
VOORBEREIDING
Het oppervlak dient schoon en droog te zijn (houtvochtigheid maximaal 18%). Osmo Decorwas is
gebruiksklaar, goed schudden en roeren voor gebruik.
Oude openporige afwerkingen grondig reinigen.
Oude kleur en lakafwerkingen moeten worden geschuurd. Bij schuren een stofmasker gebruiken.
Kleine scheuren gaatjes in het hout kan gevuld
worden met Osmo Houtvuller.
Vloeren schuren met grove korrel, eindigen met korrel
P120-150, meubels P220-240. Verwijder stof enz.
grondig van het oppervlak vóór het aanbrengen.
Indien mogelijk de eerste laag op alle kanten aanbrengen.
Het afgewerkte oppervlak heeft onder andere door
invloed van de natuurlijke kenmerken en de wijze van
aanbrengen, verschillende eigenschappen. Daarom
moet er eerst een test op een onopvallende plaats
worden gedaan.
GEBRUIKSAANWIJZING
Transparant gekleurd (1 laag): Met de Osmo Platte
kwast, Kleurolie Microvezel pad (Hand Pad Houder)
of de Osmo microvezelroller zeer dun in de houtnerfrichting op het schone en droge hout aanbrengen en
goed verdelen.
Voor subtiele beitseffecten dun met een pluisvrije
doek aanbrengen en binnen 20 minuten schoon en
gelijkmatig uitvegen. Bij een goede ventilatie laten
drogen.
Intensief gekleurd (2 lagen): Met de Osmo platte
kwast of de Osmo microvezelroller zeer dun in de
houtnerfrichting op het schone en droge hout aanbrengen en goed verdelen. Bij een goede ventilatie
laten drogen. De tweede laag op dezelfde manier dun
aanbrengen.

Let op: Bij grotere oppervlakken kan de Decorwas
ook met een spatel worden aangebracht. Vervolgens
met een pad inmasseren.
Belangrijk: Voor zwaar belaste oppervlakken (zoals
bijvoorbeeld vloeren) adviseren wij maximaal 1 laag
aan en vervolgens een dunne toplaag met de kleurloze Osmo Hardwax-olie Original (bij wit gekleurde
vloeren een dunne laag gekleurde Osmo Hardwaxolie 3040 Wit aanbrengen.
Bij intensief gekleurde vloeren (2 lagen) raden wij het
aanbrengen van deze extra laag af.
REINIGING VAN GEREEDSCHAP
Met Osmo Kwastenreiniger (aromaten-vrij).
DROOGTIJD
Ca. 24 uur (normale omstandigheden, 23°C / 50%,
relatieve luchtvochtigheid). Lagere temperaturen en /
of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd
beïnvloeden.
VERBRUIK
1 l is voor ongeveer 24 m ² bij 1 laag. Het verbruik van
het product is sterk afhankelijk van de aard van de
bestaande hout. Alle informatie hebben betrekking op
gladde, geschaafd/geschuurd oppervlakken. Andere
oppervlakken kunnen leiden tot een ander verbruik.
OPMERKING
Olieën versterken de natuurlijke kleurtoon van het
hout (wet look-efect). Een te natte aanbrengwijze en
ontbrekende ventilatie zorgen voor vertraging van
de droogtijd en een typische olie geur. Voor donkere
en inhoudsstofrijke hardhoutsoorten (zoals Wengé,
Mahanie, Merbau etc.) adviseren wij het gebruik van
Osmo Blanke Was aan.
Let op: Aan de binnenkant van kasten en laden
maximaal 1 x dun met een pluisvrije doek aanbrengen.
De natuurlijke kleur van het hout of een iets donkerdere kleur gebruiken (probeer de kleur eerst uit op
een onopvallende plek).
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met
de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij het
inwinnen van medisch advies, de verpakking of het
etiket ter beschikking houden. Alleen buiten of in een
goed geventileerde ruimte gebruiken.
Opgelet: In het vloeibare product gedrenkte doeken
na gebruik meteen uitwassen of in een luchtdicht
afgesloten houder opbergen (zelfontbrandingsrisico).
Na droging is het produkt “normaal ontvlambaar” conform DIN 4102 B2. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
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AFVOEREN
Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code
no. 08 01 11) worden afgevoerd.
Alleen volledig geleegde verpakkingen recyclen.
KLEURTINTEN
3101 Kleurloos
3102 Gestoomd beuken
3103 Eiken licht
3104 Rood
3105 Geel
3111 Wit
3118 Granietgrijs
3119 Zijdegrijs
3123 Goud esdoorn
3125 Blauw
3131 Groen
3132 Grauwbeige
3136 Berken
3137 Kersenboom
3138 Mahonie
3143 Cognac
3161 Ebbenhout
3164 Eiken
3166 Notenboom
3168 Eiken antiek
3169 Zwart
3172 Zijde
3181 Kiezel
3186 Wit mat
3188 Sneeuw

INHOUDSMATEN
(afhankelijk van het product)
0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l; 25 l
De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan
de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.
Versie 10/18
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