… Optimal behandling
av innvendig trepanel

Osmo Transparent
Dekorvoks, 3111 Hvit

Osmo Hardvoksolje
Pigmentert, 3040 Hvit

Osmo Dekorvoks er ideell for behandling av
innvendig trepanel, møbler og øvrige
interiørdetaljer.

For alle som ønsker en lys, naturlig og
transparent overflate.
Våre kunders førstevalg for de som ønsker
en klassisk og designriktig ”look”.
Produktet egner seg like godt på ny som
svakt gulnet trepanel.

For deg som kun ønsker en svakt
hvitpigmentert overflate. Godt egnet på ny
trepanel der du ønsker at panelet skal
beholde sin naturlige nyhøvlede farge og
glød. Pigmentene vil beskytte mot gulning.

Dette gjelder om panelen er ny, eller det er en
gammel ”solbrun” panel.
Osmo produkt fordeler:
- enkle å påføre uten risiko for skjolder
- ingen sliping og støv, grunning eller sparkling
- gir en glatt og lettstelt overflate
- ett strøk er nok
- meget stor dekkevne, beste totaløkonomi

Leveres i mange
farger
Alle kan blandes
med hverandre

Meget svakt
pigmentert, for deg
som kun ønsker å
beholde panelets
naturlige glød

Riktig verktøy er mer enn
halve arbeidet
Osmo Dekorvoks
Creativ, 3188 Snø
Produktet for deg som ønsker en klart mer
pigmentert og hvitere overflate.
Manges førstevalg til oppfriskning og
vedlikehold av ”solbrunet” panel, og de
som ønsker en sterkere pigmentering av
ny panel. Påføres tynt i ett strøk, gir da en
transparent overflate.
Benyttes to tynne strøk med etterpolering
vil selv det mest solbrune panelet bli lys og
attraktiv igjen.

Osmo pensler og børster er designet for å
hjelpe deg i å oppnå korrekt resultat.

Osmo Easy Pads
- for etterstryking,
sikrer mot penselstriper

Hvordan benytte
Osmo produkter

For deg som ønsker flere
råd og tips

Forarbeid:
Alle flater skal være rene og støvfrie. Skitne flater
anbefales å rengjøres med Osmo Vask- og
Pleiemiddel, før behandling. Følg ellers
bruksanvisningen på emballasjen.

Se etter våre øvrige brosjyrer for
overflatebehandling og vedlikehold av gulv,
vegg, tak og øvrige interiørdetaljer av tre.
www.osmo.com

… Optimal behandling av
innvendig trepanel

Påføring:
Osmo Dekorvoks har ekstrem stor dekkevne pr.
liter. For å gjøre en enklest mulig påføring
anbefaler vi derfor å bruke Osmo 150 mm børste.
Børstens stivhet og bustens lengde gjør det enkelt
å få en glatt og fin overflate. Spesielt for tak og
vegger forenkles jobben ved å bruke et
forlengerskaft på børsten.
Alle produkter må røres godt om før bruk. Hell
gjerne fargen over i et rullekar. Siden dekkevnen
er stor, dypp ikke verktøyet langt ned i fargen,
slik man gjør med annen maling og lakk. Dypp
penselen/ børsten derimot svært forsiktig i karet.
Påfør produktene i lengderetningen av panelet.
Først i panelprofilen, deretter på resten av
overflaten. Fordel fargen godt ut, slik at det ikke
blir penselstriper. Ønskes en enda glattere
overflate, brett en Osmo Easy Pad over børsten
og stryk en gang til i bordretningen.
Tørking:
Osmo Dekorvoks har lang åpningstid, er brukstørr
etter 8-12 timer.
Midler og utstyr:
Osmo Dekorvoks, Osmo 150 mm børste,
Osmo Easy Pad, ev. forlengerskaft til børsten.
Rengjøring av utstyr i Osmo Penselrens eller
White Spirit.
Husk å behandle alle kluter og lignende som
selvantennende, dyppes i vann eller oppbevares i
stål beholder

- enklere å oppnå et ”proft” resultat
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