FDV | INTERIØR
HARDVOKS-OLJE ORIGINAL
HARDVOKS-OLJE RAPID
TOPOIL
PRODUKTER
Hardvoks-Olje Original 3011 Glanset, 3032 Silkematt, 3062 Matt og 3065 Semi-Matt
Hardvoks-Olje Rapid 3232 Silkmatt, 3262 Matt, 3240 Hvit
TopOil 3058 Matt, 3061 Akasie, 3068 Naturell, 3028 Silkematt, 3037 Hvit Silkematt, 3039 Grafitt
PRODUKTBESKRIVELSE
Overflatebehandling laget med basis i naturlige oljer og vokser i ett produkt. Vann og smussavvisende, og gir en slitesterk og naturlig overflate. Produktet trekker inn i treet, og gir en beskyttende overflate mot utvendige påvirkninger som
vann, kaffe, vin, juice m.m. ihht. DIN 68861-1A. Diffusjonsåpen, ripesikker og flasser ikke av. Når produktet er tørt, avgir
ikke overflaten skadelige stoffer for mennesker eller dyr. Kan benyttes på barneleker av tre, ihht. DIN 53160, EN 71.3.
ANBEFALT BRUK
Osmo Hardvoks-Olje Original og Rapid er ideel for bruk på gulv av heltre, parkett og kork.
Kan også benyttes på vegg (f.eks heltre, kryssfinér og OSB), tak, møbler og andre interiørdetaljer.
TopOil er spesielt designet for bruk på benkeplater, og er godkjent til bruk i kontakt med næringsmidler ihht. EURONorm 1186 Del 5/14. Kan også benyttes på vegg, tak, møbler og andre interiørdetaler.
På enkelte eksotiske treslag anbefaler vi Osmo Klarvoks Ekstra Tynn 1101.
For mer informasjon om eksotiske treslag, se vår webside www.osmonorge.no.
FORARBEID / PÅFØRING
Se teknisk datablad for det enkelte produkt.
LAGRING / OPPBEVARING
Holdbarhet 5 år eller lengre. Forutsetter at boksen er lukket og tett og lagret tørt.
Dersom boksen utsettes for frost, la innholdet oppnå romtemperatur 24 - 36 timer, før den omrøres godt og benyttes.
AVFALLSHÅNDTERING
Produktrester og tømt embalasje leveres i henhold til lokale offisielle retningslinjer. Resirkuleres som farlig avfall,
kode (EWC): 08 01 11. Kun tømt embalasje kan resirkuleres.
HELSE OG SIKKERHET
Se produktets sikkerhetsdatablad for informasjon om helse og sikkerhet.
BEMERK
I en entrè bør man ha en stor og god matte for å samle opp smuss og søle fra fottøy for å beskytte tregulvet.
Sett på filtknotter på alle møbelben og legg plastunderlag under kontorstoler, da dette vil beskytte gulvet mot riper.
Bruk alltid lite vann ved renhold, da treverket kan ta skade. Gjelder særlig parkett/lamellgulv.
Flater som dekkes til av feks. møbler, bilder og tepper vil over tid forandre farge da flater behandlet med naturlige oljer
blir mørke i fravær av lys. Dette synes best på lyse farger. En allerede mørknet flate vil jevne seg ut igjen når den får
nok lys. Vi anbefaler å vente med å henge opp, eventuelt legge på tepper de første månedene etter behandling vil
effekten reduseres men ikke forhindre mørkningen av oljen.
RENHOLD
Overflater behandlet med hardvoksolje skal herdes en uke før overflaten kan vaskes første gang.
Vi anbefaler å tørrmoppe gulvet, og kun bruke fuktig mopp ved behov når det er flekker på gulvet.
Ved fuktmopping benyttes Osmo 8016 Vask og Pleiemiddel. Dosering ca 30ml/liter i lunket vann.
Bruk en lett fuktet microfibermopp. Flaten skal være tørr etter 1-2 minutter.
For benkeplater og andre interiørdetaljer, bruk 8016 Osmo Vask og Pleiemiddel eller 8026 Spray Cleaner.
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FLEKKFJERNING
Vanskelige flekker som f.eks. skomerker løsnes enkelt med Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks. Boksen ristes og
middelet legges på med lofri klut, Osmo Superpad eller Easy Pad. Vent noen minutter, gni på flekken og den oppløste
skitten tørkes bort. For enklere flekkfjerning finnes også 3029 Rens og Vedlikeholdsvoks som spray.
RENOVERING AV SKADER/RIPER
Har flaten fått mindre skader/riper holder det ofte med rengjøring og behandling med et tynt strøk hardvoksolje eller
TopOil. Skulle ikke dette være tilstrekkelig, gjør følgende:
1. Slip bort skader/riper med et fint sandpapir 150 korning i treets lengderetning.
2. Påfør et tynt lag med med riktig farge eller fargeløs hardvoksolje avhengig av tidligere behandling.
Bruk en hvit Osmo Superpad, pensel eller Easy Pad.
3. La produktet tørke, se produktets etikett for angitt tørketid.
4. Etter tørketid, påføres et tynt toppstrøk med fargeløs hardvoksolje eller TopOil. Følg angitt tørketid for det enkelte
produkt.

GULV
OPPFRISKNING AV GULV
Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks brukes for å enkelt friske opp gulvet ved behov.
1 liter rekker til 70-100 m². Rist boksen og påfør middelet på en ren og tørr flate med en microfibermopp eller med Easy
Pad. Påføres i gangbaner, slitefelt og der gulvet har behov for oppfrisking. Er overflaten slitt er ikke oppfrisking med
Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks tilstrekkelig, og det kreves periodisk vedlikehold. Se eget punkt.
PERIODISK VEDLIKEHOLD AV GULV
Ser man at overflaten har tegn til slitasje kan man vedlikeholde med Hardvoks Vedlikeholdsolje.
Dersom gulvet er pigmentert er det viktig at man gjør vedlikehold før man begynner å slite på fargesjiktet.
Overflater som er behandlet med fargeløs hardvoksolje kan feltvis vedlikeholdes.
1. Rengjør overflaten grundig med Osmo 8016 Vask og Pleiemiddel blandet med vann, se etikett for angitt dosering.
For effektiv rengjøring kan rød Osmo Superpad eller maskinell behandling med Osmo FloorXcenter med rød pad
benyttes.
2. Vask overflaten med rent vann slik at det ikke er noe rengjøringsmiddel igjen. Benytt så lite vann som mulig.
3. La overflaten tørke i minst 30 minutter.
4. Når flaten er helt tørr påføres fargeløs Hardvoks Vedlikeholdsolje meget tynt i fiberretningen med vår gulvbørste,
microfiberrull eller Osmo FloorXcenter med hvit pad. Alt overskytende produkt må fjernes.
5. La produktet tørke i 3-4 timer, og sørg for god ventilasjon. Tørketiden gjelder under normale forhold (23 °C og 50%
relativ luftfuktighet) og ved at overflaten holder ca. 20 °C. Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge
tørketiden.

BENKEPLATE
PERIODISK VEDLIKEHOLD AV BENKEPLATE
Ser man at flaten har tegn til slitasje kan man gjøre vedlikehold med TopOil av samme type som ble brukt ved
førstegangs behandling.
1. Rengjør overflaten grundig med Osmo 8016 Vask og Pleiemiddel blandet med vann, se etikett for angitt dosering.
For effektiv rengjøring kan rød Osmo Superpad benyttes.
2. Vask overflaten med rent vann slik at det ikke er noe rengjøringsmiddel igjen. Benytt så lite vann som mulig.
3. La overflaten tørke i minst 30 minutter.
4. Når flaten er helt tørr poleres Osmo TopOil i riktig farge på benkeplaten med en lofri klut eller EasyPad.
5. La produktet tørke i 12 timer, og sørg for god ventilasjon. Tørketiden gjelder under normale forhold (23°C og 50%
relativ luftfuktighet) og ved at overflaten holder ca. 20 °C. Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge
tøketiden.
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ANSVARSBEGRENSNING
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Osmos beste kunnskap, basert på labratorietesting og praktiske
erfaringer.
Osmo kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet, mindre produktendinger kan bli gjennomført for
å overholde lokale krav. Osmo forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.
Dette FDV databladet erstatter alle tidligere utgaver, osmo anbefaler i tillegg til å se på FDV og se på
sikkerhetsdatablad og teknisk datablad for dette produktet. Se vår hjemmeside www.osmonorge.no for mer
informasjon.
Utgitt dato 01.04.2020

Behandlet flate/type underlag:

Benyttet produkt:

Fargenavn:

Arbeid utført av:

Dato og signatur:
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