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PUIDUIMMUTUS WR

4001  
Värvitu

Lk 1 -PUIDUIMMUTUTS  WR

1KIHT

5-6 m2 / 1l

KIRJELDUS
Värvitu puidukaitsevahend välistingimustesse. Vähendab puidu 
kahanemist ja paisumist. Osmo puiduimmutus WR sisaldab 
aktiivseid aineid sinetuse, mädaniku ja putukate vastu ning on 
kooskõlas Euroopa Liidu normidega (EN 46, EN 113 ja EN 
152).
Osmo puiduimmutus WR on pealekandmise ajal tagasihoidliku 
lõhnaga, kuivanuna lõhnatu.

AKTIIVAINED
1.2 % Propiconazol (12 g/kg)
0.05 % Permetriin (0.5 g/kg). 

EELTÖÖD
Puidu pind peab olema kuiv ja puhas (maksimaalne niiskusesisal-
dus 20%). Osmo puiduimmutus WR on valmis kasutamiseks. 
Ära lahjenda, sega hoolikalt.
Pind peab olema puhas, kuiv. Puhasta või lihvi õrnalt eelnevalt
töödeldud pind. Eemalda vana lakk.

PEALEKANDMINE
Kanda peale pintsiliga, kastmis- või uputusmeetodil; pihustada 
ainult suletud kambris.
Kanda peale puhtale, kuivale jäävaba puidupinnale - võimalusel 
katta puit kõigilt külgedelt.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE
Tööriistad puhastada Osmo puhastusainega (8000) või white
spiritiga.

KUIVAMISAEG
Kuivamisaeg ligikaudu 12 tundi (23°C/50% õhuniiskust).
Madalam temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskus pikendavad
kuivamisaega. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.

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.

SOBIB KASUTAMISEKS
Osmo Puiduimmuti WR kaitseb puidukahjurite eest - putukad, 
mädanik ja sinavus; vastavb DIN 68800. Sobib ideaalselt 
krundina õlibaasil viimistlusele (lahustivaba kaitsev puiduõli, UV-
kaitseõli, majavärv). Soovitame maapinnaga mitte kokkupuu-
tuvale puidule, akendele, luukidele, ustele, paviljonidele, 
laudisele ja aiamööblile.

PEALEKANDMISE KOGUS
160-200 ml/m2. 

TEHNILISED ANDMED
Erikaal: 0.8-0.9 g/cm³ at 20°C
Viskoossus: vedel 
Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu
Leekpunkt: >60°C  DIN EN ISO 2719

KATVUS
1 L - 5-6 m2 üks kiht
Toote kulu sõltub oluliselt puidu liigist. Kogu informatsioon on
antud sileda ja hööveldatud/lihvitud pindade jaoks. Sõltuvalt
puidu liigist ja selle looduslikest omadustest võivad lõpptule-
mused erineda.
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MÄRKUS
Osmo puiduimmutus WR ei ole kasutatav eraldiseisva 
viimistlusvahendina, vaid on värvitu immutus, mis kaitseb puitu 
mädaniku, sinavuse ja kahjurite eest. 
Sobib kõikide üldtuntud liimide ja pahtlitega (va. need, mis sisal-
davad silikooni). Kasutada galvaniseeritud mitteoksüdeeruvaid 
naelu ja kinnitusi. 
Kindlustamaks puidu kauakestva kaitse, peab pinda töötlema 
lõppviimistluseks mõeldud toodetega (näiteks Osmo lahustiva-
ba kaitsev puiduõli HS Plus,  Osmo majavärv, Osmo kaitsev 
puiduõli, Osmo UV-kaitseõli) kolme kuu jooksul pärast puidukaitse 
pealekandmist.

KASUTUSPIIRANGUD
Mitte kasutada puidul, mis vastavalt eeskirjadele puutuvad kokku 
joogivee, toidu või loomasöödaga. Mitte kasutada eluruumides.

JÄÄTMEKÄSITLUS
Ärge valage toodet vette, maapinnale või kanalisatsiooni. 
Koguge kogemata maha valgunud toode kokku absorbeeriva 
aine abil (nt. liiv). Viige tootejäägid ja täielikult tühjad purgid 
Ohtlike jäätmete kogumispunkti!
Saksa veeohtlikusklass: WGK2 (acc. VwVwS)  
Jäätmete kood: 03 02 02
VOC klassifikatsioon kooskõlas EL eeskirjadega (2004/42/EC): 
reguleerimisalast väljas

OHUMÄRGISTUS
Sisaldab alifaatseid süsivesikuid, C10-C13 ja propikonasooli.
Kahjulikkus: allaneelamisel võib tekitada kopsukahjustusi; 
nahale sattudes võib põhjustada allergilist reaktsiooni; 
korduval nahale sattumisel võib põhjustada naha kuivust või 
lõhenemist; väga mürgine veeorganismidele, võib tekitada 
pikaajalist kahjulikku mõju veekeskkonnale.

VÄRVITOONID
4001 Värvitu 

PURKIDE SUURUSED
0.75 L; 2.50 L; 25 L

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel 
katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud 
väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja 
läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või 
tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, 
et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude 
eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -
otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee leiab 
ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.
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OHTLIK

Kasutage biotsiide ohutult! Enne kasutamist lugege alati läbi 
tootel olev infosilt.


