
UVIWAX
Satiinmatt värvitu puidukaitse sisetöödeks, eriliselt pikaaegse UV-kaitsega.

Kirjeldus
Osmo Uviwax on uus värvitu  puidukaitse sisetöödeks,  millel  on  eriliselt pikaaegne UV-kaitse
puidu kolletumise ja tumenemise vastu.
Osmo Uviwax on ainuke kiirkuivav puidukaitse, mis ei nõua krundi kasutamist. Uviwax ei pragune,
kooru  ega  mullita,  on  äärmiselt  tugeva  UV-kaitsega,  vetthülgav  ja  niiskust  reguleeriv.  Puit  saab
hingata, satiinmatti pinda on kerge puhastada (mustusthülgav). Puidu struktuur jääb rõhutatud.
Osmo Uviwaxi saab kasutada eeltöödeldud puidu parandamiseks ja värske puidu kaitsmiseks.
Tervis ja keskkond
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
Osmo Uviwax sobib sisetingimustes hästi kõikidele puitudele, mida kasutatakse lagedel või seintel.
Värvitoon
7200 värvitu
Nõutud kihtide arv
2 kihti. Hoolduseks piisab ühest kihist.
Purkide suurused
0,75L; 2,5L; 25L
Suuremaid koguseid küsida eraldi.
Katvus
1 liiter katab umbkaudu 12m² pehmet puitu ühe kihiga, 8m² kahe kihiga. Kareda ja viirutatud puidu
katmisel arvestage suuremate kogustega.
Pinna eeltöötlus
Puidu pind peab olema töötlemata, puhas ja kuiv (maksimaalne lubatud niiskusesisaldus 18%). Vanad
lakid,  õlid või  peitsid  ja  juba kolletanud puit  tuleb põhjalikult  lihvida.  Kui  soovite  teha hooldust
eelnevalt Uviwaxiga töödeldud puidule, siis pole lihvimine vajalik. Ruumi temperatuur peab olema
vähemalt 5°C.
Pealekandmine
Osmo Uviwax on valmis kasutamiseks. Ära lahjenda. Sega korralikult. Kanna pinnale ohtralt ja kiirete
liigutustega mööda puidusüüd hõõrudes.
Osmo Uviwaxi võib peale kanda ka pihustades tavapärase pihustiga ( tila 1,2-1,5mm, 1,8-2,5  rõhk) või
õhuvaba-, õhuvaba pluss või HVLP varustusega.
Jäta kuivama umbes 2-3 tunniks (taga hea ventilatsioon). Siis kanna peane teine kiht.
Kui vajalik, võib kahe kihi vahepeal lihvida pinda 360 karedusega lihvpaberiga.
Vihje: Enne Uviwaxiga pealekandmist ei ole vaja pinda töödelda krundiga. Ära sega muude toodetega
ning ära lahjenda.
Kui sa soovid anda Uviwaxiga töödeldud puidupinnale muud tooni siis soovitame kasutada Osmo
Park Lane tooteid.
Tööriistade puhastamine
Puhasta tööriistad vee ja seebiga peale kasutamist.
Kuivamisaeg
Umbkaudu 3-4 tundi, tolmukuiv umbes 1 tunniga.



Hoiustamine
Toodet  on  võimalik  säilitada  2  aastat  või  rohkem  kui  purk  on  tihedalt  ja  õhukindlalt  suletud.
Säilitusruum peab olema kuiv ja selle temperatuur 5-35°C.
Koostisained

• Vees lahustuv polümeer dispersioon •
UV-kiirgusneelaja •
Vett ja mustust tõrjuvad abiained ja formaldehüüdi-vabad säilitusained

• Lahusti: vesi
Tehniline info

• Erikaal (tihedus): 1.1 g/cm³
• Viskoossus: 30-40”, 4 mm (DIN 35 211), kreemjas vedelik
• Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu

Hoiatus
Hoidke eemale laste käeulatusest.  Ärge valage anumatesse,  milles hoiate jooke või  sööke.   Hoidu
kontaktist toidu, jookide ja loomade toiduga. Töötades tagage hea ventilatsioon.  Silma sattumisel
loputa koheselt rohke veega. Ohtlik kaladele ja muudele veeorganismidele. Mitte valada pinnasesse
või  veekogudesse.  Hoia  originaaltaaras  tugevalt  suletuna.   Poolikuid  purke  mitte  minema visata.
Poolikud  ja  tühjad  purgid  viia  spetsiaalsesse  kogumiskohta.  Osmo  Uviwax  on  kuivana  ohutu
inimesele, loomadele ja taimedele.

Osmo Baltic OÜ Laki 5b, 
10621, Tallinn Estonia 

+372 6 827 917 
www.osmo.ee


