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TOPOIL HIGHSOLID
Olie en was afwerking
24 m²/ 1l

3028
Kleurloos
zijde-mat

3058
Kleurloos
mat

3061
Acacia

3068
Natural

1 LAAG

PRODUCTOMSCHRIJVING
Kleurloze of transparante olie enwas combinatie voor
de behandeling van meubel oppervlakken en (keuken-)
werkbladen van hout. Osmo TopOil is op basis van
natuurlijke plantaardige oliën en wassen. Door de
open poriën structuur kan de afwerking niet barsten,
afbladderen of schilferen. Bestand tegen wijn, bier,
cola, koffie, thee, vruchtensap, melk en water conform
DIN 68861-1A - geen watervlekken. Na droging is de
afwerking veilig voor mens, dier en plant (speeksel
en zweettest conform DIN 53160, geschikt voor
kinderspeelgoed volgens EN 71.3). Osmo TopOil is
voedselveilig volgens Euronorm 1186 deel 5/14.
GEBRUIK
Osmo TopOil is ideaal voor de bescherming van
meubeloppervlakken en werkbladen uit massief hout
of gelijmd hout (zoals bijvoorbeeld aanrechtbladen,
tafelbladen etc.) binnenshuis. Ook geschikt voor kurk
en spaanplaat.
INGREDIËNTEN
Op basis van natuurlijke plantaardige oliën en wassen
(zonnebloemolie, sojaolie, distelolie, carnauba- en
candelillawas), Parafine, loodvrije siccatieven (droger)
en water afstotende additieven; gedearomatiseerde
terpentine (benzeen vrij). VOC Classificatie volgens EUrichtlijn (2004/42 / EG): Niet van toepassing. Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring
op.
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN
Soortelijk gewicht: 0,92-0,97 g / cm³
Viscositeit: > 50-70s DIN EN ISO 2431/4 mm,
stroperig
Geur: mild / zwak, reukloos na droging
Vlampunt: > 60 °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 het product stroperiger worden;
dan vóór gebruik 24 tot 36 uur op kamertemperatuur
bewaren.
VOORBEREIDING
De houten ondergrond moet schoon, droog en vorstvrij zijn (max. 18% vochtgehalte).
Osmo TopOil is klaar voor gebruik, niet verdunnen.
grondig schudden. Oude openporige afwerkingen
grondig schoonmaken.
Oude kleur en lak lagen moeten volledig worden verwijderd. Gebruik bij schuren altijd een stofmasker.
Kleine scheurtjes, grotere naden of gaten in het hout
vullen (Osmo Houtpasta).
Het hout oppervlak zorgvuldig schuren, beginnen
met grof schuurpapier - eindschuurgang bij meubels
P150-240.
Voor het oliën het oppervlak, schuurstof verwijderen
door vegen en stofzuigen.
Het eindresultaat is onder meer afhankelijk van de
houtstructuur, een proefstuk maken is aanbevolen.
AANBRENGEN
Met een pluisvrije doek dun in de richting van de houtnerf. 8 -10 uur laten drogen bij voldoende ventilatie.
Aanbrengen 2-3 keer herhalen zoals als hierboven
beschreven.
Bij renovatie is één dunne laag met een pluisvrije doek
voldoende.
REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN
Met Osmo Kwastenreiniger (aromaten vrij).
DROOGTIJD
Ca. 8-10 uur (normale omstandigheden, 23°C / 50%,
normale vochtigheid). Lagere temperaturen en / of
een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden. Bij goede ventilatie laten drogen.
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VERBRUIK
1 liter is voldoende voor ongeveer 24 m² bij één laag.
Het verbruik van het product hangt grotendeels af
van de eigenschappen van hout. Alle informatie heeft
betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde
oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden
tot een ander verbruik.
INSTRUCTIE
De TopOil 3058 Kleurloos versterkt de natuurlijke
kleur van het hout (permanent nat effect).
De TopOil 3068 Naturel werkt precies dit effect tegen
en beschermt het hout bijna onzichtbaar. De natuurlijke kleur van het hout blijft behouden.
Op donkere/roodachtige houtsoorten wordt de
TopOil 3068 Naturel als licht gekalkt wit zichtbaar op
het oppervlak.
De TopOil 3061 Acacia is transparant van kleur en
geeft het hout een nobel karakter.
Wanneer er te veel wordt aangebracht en bij een
gebrek aan ventilatie zal het drogen vertragen.
Bij kast interieuren en lades maar 1 x dun met een
doekaanbrengen en laten drogen bij goede ventilatie.
Indien er een hogere glansgraad gewenst is, kan het
oppervlak met Osmo Onderhoudswas- en reinigingsmiddel (ook in een spray) geplolijst worden.
Oppervlakken behandeld met Osmo TopOil, kunnen
gemakkelijk vochtig worden gereinigd (water met
Osmo Wisch-Fix), droog navegen.
Hardnekkige vlekken kunnen met behulp van de
Osmo Onderhoudswas- en reinigingsmiddel verwijderd worden, deze reinigt en onderhoud in één keer.

KLEURTINTEN
3028 Kleurloos zijde-mat
3058 Kleurloos mat
3061 Acacia
3068 Natural
VERPAKKINGSEENHEDEN
0,5 l
De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan
de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.
Versie 10/18

LET OP
Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met de
ogen, de huid en kleding vermijden. Als medisch advies
nodig is, de verpakking of het etiket aan een arts
tonen. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten
gebruiken. Let op: Doeken die doordrenkt zijn met het
vloeibare product kunnen spontaan ontbranden.
Na gebruik direct uitwassen of luchtdicht afsluiten
(gevaar van zelfontbranding). De gedroogde afwerking voldoet aan de DIN 4102 klasse B2 (normaal ontvlambaar).
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
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.
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