
 
                           

 
 

 

                                                                            
 
 
 

     KATTEV TOONITUD ÕLIVAHA SISETÖÖDEKS  
                       DECORWACHS CREATIV 
 

 
Kirjeldus 
Osmo Decorwachs on kattev viimistlusvahend puitpindadele  sisetöödeks. Kahe kihiga on võimalik anda 
puidule vastupidav pind ja kirgas toon. 
Kattev õlivaha Creativ on vett- ja mustust hülgav ning on kergesti puhastatav. Pind talub suurepäraselt veini, 
õlle, koola, kohvi, tee, mahlade, piima ja muude vedelike plekke. Osmo õlivaha põhineb taimsetel õlidel ja 
vahadel. Töödeldud pind ei pragune, kestenda ega kooru. Sellega sobib ideaalselt töödelda mööblit, põrandaid ja 
mänguasju.  
Toode põhineb naturaalsetel õlidel ja vahadel. 
Naturaalsed õlid ja vahad tungivad sügavale puitu, hoides seda elastse ja tervena, ei lase muutuda kuivaks ja 
hapraks. Puit saab hingata, niiskus aurustuda. 
Tervis ja keskkond. 
Osmo toonitud õlivaha ei sisalda biotsiide ega säilitusaineid. Kuiv lõpptulemus vastab EURO sertifikaadile 
  DIN 53160 (higi ja süljekindel ) ja EURO-NORM-ile EN 71 (sobiv laste mänguasjadele) ning on ohutu   
  inimestele, taimedele ja loomadele. 
OSMO COLORI põhimõtteks on toota ja tarnida tooteid, mis on ohutud ja keskkonnasõbralikud ka tootmise 
ajal. Tooted ja nendega saavutatud lõpptulemus vastab DIN EN ISO 9001 (kvaliteedijuhtimine) ja DIN EN ISO 
14001 (keskkonnajuhtimine) sertifikaatidele. 
Kasutusalad 
Sobib kõikidele puitpindadele sisetingimustes: puitpaneelid, laed, karniisid, talad, mööbel, uksed, 
töötasapinnad, mänguasjad, jms. Puitpõrandaid toonides tuleb lisaks katta Osmo Hartwachs-Öl- iga. 
Värvitoonid 
  3169 must 
  3172 siidjas valge 
  3173 meresinine 
  3177 bambusroheline 
  3181 savihall 
  3182 liivakollane 
  3183 korallpunane 
  3186 lumevalge matt 
  3188 lumevalge läikiv 
  3132 hallikasbeez 
  3131 roheline 
  3125 sinine 
  3105 kollane 
  3104 punane 
 
   
 
Nõutud kihtide arv: kaks 

 Katvus: 1 liiter katab ligikaudu 12m² siledat pinda kahekordsel katmisel, 20m² ühekordsel katmisel. 
         Kareda pinna korral on kulu suurem. 
Eeltööd 
Puidu, korgi või saepuruplaadi pind peab olema kuiv ja puhas (maksimaalne  niiskusesisaldus  20%). Pinnalt 
tuleb eemaldada mustus ja tolm. Läikivad pinnad tuleb karestada peene liivapaberiga.  
Puidule, mis kipub sinetama, on soovitav teha eeltöötlust (kõik pinnad kui võimalik) immutades biotsiidivaba 
Osmo Holzprotektoriga (4006). 



Ühilduvus 
Osmo õlivahaga võib üle viimistleda pinnad, mis on eelnevalt töödeldud ükskõik millise Osmo Color õlivahaga. 
Võib kasutada immutatud puidul ja muude mikropoorsete vahenditega töödeldud pinnal. 
Korrosioon 
Ruumides, kus on kõrge niiskustase, kasutada galvaniseeritud mitteoksüdeeruvaid naelu  ja kinnitusi. 
Pealekandmine 
Osmo kattev õlivaha on valmis kasutamiseks. Mitte lahjendada, segada hoolikalt. Pind peab olema puhas ja 
kuiv. 
Kasuta naturaalsete tugevate harjastega kvaliteetset pintslit. Kanna pinnale õhuke kiht piki puusüüd ühtlaselt 
hõõrudes. Lase kuivada 12 tundi ning seejärel kanna pinnale teine kiht õlivaha.   
Hooldus 
Igapäevaseks hoolduseks piisab niiske lapiga puhastamisest. Pinna uuendamiseks kandke 1 kiht õlivaha 
tolmuvabale pinnale. 
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. 
Koostisained 
70% suure kuivainesisaldusega materjalid 
Baas:  naturaalsed  taimeõlid  ja  vahad  (päevalilleõli,  sojaoa  õli,  takjaõli,  karnaoa  õli  ja  kandelilla 
vaha), parafiinid. 
Lisaained: sikatiiv (kuivatusaine), vett-tõrjuvad abiained 
Lahustid: lõhnatu white spirit (benseenivaba) 
Tehnilised andmed 
Erikaal (tihedus): 1,2-1,3 g/cm³ 
Viskoossus: tiksotroopne, kreemjas 
Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu 
Hoiatus 
Hoidke eemale laste käeulatusest. Ärge valage anumatesse, milles hoiate jooke või sööke.  Hoiduge kontaktist 
toidu, jookide ja loomade toiduga. Töötades tagage hea ventilatsioon. Kuivana ohutu inimestele, loomadele ja 
loodusele. Ära kasuta elava tule, kuumade pindade või kaitsmata elektriesemete läheduses. 
Silma sattumisel loputa koheselt rohke veega. 
Pese kohe puhtaks immutatud lapid või säilitage õhukindlas anumas (isesüttimise oht). Tule iseloomulikkus 
kooskõlas Saksamaa DIN 4102 (tule käitumine ehitusmaterjalide ja nende komponentide) ja klass B 2 
(normaalne mittesüttivus) sertifikaatidega. 
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