
TÖÖTASAPINDADE ÕLITAMINE

TOPOIL

Maaletooja:

Osmo Baltic OÜ 

Läike tee 32/2, Peetri alevik, Rae vald, 75312 Tel: +372 6827917 
www.osmo.ee

Hoia puitu enne töötlemist kuivana 
ja kaitse pindasid määrdumise 
eest.

1. Veendu, et puit on puhas ja 
kuiv. Sobiv lihvimiskaredus 
enne õlitöötlust on P150.

2. Eemalda pindadelt lihvimistolm.

3. Kanna TopOil pinnale natu-
raalsete harjastega pintsliga
või mikrokiudrulliga.

4. Kanna õli peale puiduga risti-
suunas ja seejärel piki-
suunas TopOil´i vahepeal 
juurde lisamata. Toote kulu on 
ca 35ml/m2.

5. Töötle pind igast küljest, väl-
timaks deformatsioone. Eriti 
tähtis on töödelda plaadi 
ristlõikepindasid.

6. Pühi ülemäärane õli pinnalt 
puuvillase lapiga.

7. Lase kuivada toatemperatuuril 
12-18 tundi. Korda töötlemist 
2-3 korda.

8. Kuivanud pind kõveneb ja 
saavutab lõpliku vastupi-
davuse siiski 6-12 päeva 
pärast peale viimast 
töötlemiskorda.

TÖÖJUHIS TOPOIL – IDEAALNE KAITSE MÖÖBLILE
JA TÖÖTASAPINDADELE

KOOSTIS
Looduslikud taimeõlid ja –vahad 
(päevalilleseemneõli, sojaoaõli, ohakaõli,
karnaubavaha, parafiin).
Pliivabad sideained, vett hülgavad lisaained.
Aromaatidevaba lakibensiin.

TÖÖVAHENDITE PESU
Töövahendid pesta lakibensiiniga.

HOIUSTAMINE
Toodet on võimalik säilitada 5 aastat või kauem juhul, kui purk on 
tihedalt ja tugevalt suletud. Kui toode on külmunud, saavutab ta 
oma konsistentsi toatemperatuuril 24-36 tunni jooksul.

TURVALISUS
Hoidke eemale laste käeulatusest. Vältida kokkupuudet silmade
ja nahaga. Sisaldab 2-butanoonoksiimi, mis võib esile kutsuda
allergilist reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote
pakend või etikett.

Vedelaid jäätmeid utiliseerides järgida kohalikku seadusandlust.

NB! Pese kohe puhtaks immutatud lapid või säilitage õhukindlas
anumas (Isesüttimise oht!). Kuiv viimistlus kooskõlas Saksamaa
DIN 4102 (tule käitumine ehitusmaterjalidele ja nende komponen-
tidele) ja klass B 2 (normaalne mittesüttivus) sertifikaatidega.

Toote ohutuskaarti küsida maaletoojalt või edasimüüjalt eraldi.
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Varemalt parafiini-, unimaguna-, või linaõliga õlitatud pinnad võib 
töödelda värvitu TopOil-ga, kui eelnev viimistlus on täielikult 
kuivanud. Tihti ja ohtralt linaõliga õlitatud pindadel tuleb enne     
TopOil-ga viimistlemist teha vahelihv.

OSMOGA TÖÖDELDUD PINDADE HOOLDUS

Osmo toodetega õlitatud pinnad kestavad nii köögis kui vannitoas. 
Tavaliselt piisab pindade puhastamiseks niiskest lapist. Parema 
tulemuse saavutamiseks kasutada Osmo Spray-puhastusvahen-
dit 8026. Tugevalt määrdunud pindade puhastamiseks kasutada 
Osmo puhastus- ja kaitsevaha 3029; 3087. 

Kui õlitatud pind on kulunud ja vesi ei jää piiskadena pinnale, 
on aeg pinnad uuesti töödelda. Selleks piisab tavaliselt ühest 
õhukesest TopOil-i  kihist eelnevalt puhastatud pinnale. Lase 
pindadel enne uuesti kasutuselevõttu 12 kuni 18 tundi kuivada.

Õlivahatatud pinnad ei talu kõrget temperatuuri, sellepärast 
tuleb kuumadel nõudel kasutada aluseid. 

Eriti leeliselised ja happelised ained, küünelakieemaldid ja 
kanged lahustid kahjustavad õlitatud pinda. Need tuleb koheselt 
õlitatud pinnalt eemaldada.

TÖÖTASAPINDADE ÕLITAMINE

Osmo TopOil on naturaalsete taimeõlide, -vahade ja parafiini 
seos. Sobib eelnevalt töötlemata või puhtaks lihvitud puitmööbli ja 
puittöötasapindade viimistlemiseks.

TopOiliga õlitatud pind ei kooru ega kobruta. On vastupidav vee, 
kohvi, tee, mahla, koola, õlle ja veini plekkidele. Kuivanuna on 
TopOiliga õlitatud pind ohutu inimestele, loomadele ja taimedele.

VÄRVILINE TÖÖTLEMINE

Töötle töötasapinnad sõltuvalt kasutuskohast ja pealekandmismee-
todist 1-4 korda. Toonitud viimistluste saamiseks võib kasutada 
esimese kihina toonitud Osmo õlivahasid. Kanda pinnale õhuke-
selt poleerides nt. svammi või puuvillase lapiga. Laske toonkihil 
kuivada vähemalt ööpäev ja olge veendunud, et pind on 
täielikult kuivanud. On olemas risk, et värvitu TopOili peale 
kandes võib värviline kiht värvituga seguneda. Lõppviimistlusena 
kanda pinnale värvitu TopOil õlivaha 2-3 kihti. 

Valgeks toonitud pindade lõppviimistlusena soovitame peale 
kanda TopOil Natural 3068.

Kui kasutada TopOil Natural 3068 eraldiseisva viimistlusena  
jätab see tumedamatel puiduliikidel valkja pinna.

Enne toonidega viimistlemist soovitame teha toonisobivustest.

Märkus. Toonitud Osmo õlivahad ei sobi eelnevalt värvitu õliva-
haga töödeldud pindadele, vaid eelnev viimistlus tuleb maha 
lihvida.

VIHJE

Töötasapindade kruntimine Osmo  väärispuidu õlivahaga 1101 
annab pindadele täiendava niiskuskindluse. Kruntimine on eriti 
kasulik tammel, saarel, pöögil ja ka termotöödeldud puidul.
Kanna õlivaha 1101 pinnale pintsli või mikrokiud rulliga. Lase õlil 
imenduda 10-15 minutit ja pühi liigne õli lapiga ära. Kuivanud 
pinda viimistle TopOil õlivahaga 2-3 kihti. 

Märkus: Toonid käituvad krunditud või puupuhtal pinnal erinevalt. 
Krunditud pinnal tee enne tooni pealekandmist kerge vahelihv 
tooni paremaks kinnitumiseks aluspinnaga.
Termotöödeldud puit muutub õlitamisel tumedamaks. Soovitame 
enne teha proovikatmine.
Mõnedele tumedatele ja kõvadele õlirikastele puuliikidele nagu 
pähkel, tiigipuu, iroko, wenge soovitame kasutada esimese kihina 
Osmo õlivaha väärispuidule 1101. Viimase viimistluskihina kasu-
tada värvitut Osmo TopOil-i.

3058 Värvitu, tammel

3068 Natural, 2 x tammel

3061 Akaatsia, 2 x tammel

3058 Värvitu, kasel

3068 Natural, 2 x kasel


