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ONDERHOUDSOLIE
Ideaal voor het vernieuwen en
onderhouden van met HardwaxOlie behandelde oppervlakken.
40-60 m²/ 1l
3079 Kleurloos 3081 Kleurloos 3098 Kleurloos 3440 Wit
Mat
Semi-mat/
transparant
Zijdemat
Anti-slip (R9)

1 LAAG

PRODUCTINFORMATIE
Kleurloos of transparant, snel drogen van hout afwerking voor de initiële en routine zorg van houten vloeren
geolied/geboend. Saaie en matte vloeren kunnen
worden vernieuwd met Osmo Onderhoudsolie. Door
Onderhoudsolie op het juiste moment toe te passen
kunnen tijdrovende schuur klussen of renovatie
worden vermeden. Ook geschikt voor het veranderen
van het niveau van de glans van intact oppervlakken
behandeld met Osmo Hardwax-olie.
GEBRUIK
Osmo Onderhoudsolie is ideaal voor het onderhoud
van alle geoliede houten vloeren met Hardwax-Olie.
Het kan gebruikt worden op massieve houten delen,
planken, parket, scheepsdekvloeren, OSB en kurken
vloeren. Maar ook trappen en meubels kunnen behandeld worden met Osmo Onderhoudsolie. Deze
Onderhoudsolie wordt bijzonder aanbevolen bij zware
belasting (zoals bijvoorbeeld in restaurants, musea en
andere zwaar belaste houten vloeren).
INGREDIËNTEN
Gebaseerd op natuurlijke plantaardige oliën en wassen
(zonnebloemolie, sojaolie, distel olie, carnaubawas en
candelillawas), paraffine, titaandioxide (witte pigment)
siccatives (drogen agenten) en waterafstotend additieven. Entaromatisiertes test benzine (benzeen-vrij).
Classificatie van de VOC in overeenstemming met de
EU-regelgeving (2004/42/EG): buiten bereik.
Gedetailleerde verklaring van ingrediënten beschikbaar op aanvraag.
TECHNISCHE INFORMATIE
Soortelijk gewicht: 0.85-0.95 g/cm³
Viscositeit: 40-60s DIN 53211/3 mm
Geur: zwak/mild, na droging reukloos
Vlampunt: >60°C volgens DIN EN ISO 2719

OPSLAG
Tot 5 jaar en langer als het blik droog en goed gesloten
is. Als het product verdikt is door vorst, voor 24-36 uur
opslaan bij kamertemperatuur vóór gebruik.
VOORBEREIDING OPPERVLAK
Hout oppervlak moet schoon, droog (vochtgehalte
max. 18%) en vrij van stof zijn. Osmo Onderhoudsolie
is klaar voor gebruik. Niet verdunnen. Schudden voor
gebruik.
Reinig het oppervlak grondig met Osmo Intensief
reiniger en vervolgens vochtig dweilen met helder
water.
Het afgewerkt oppervlak wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de conditie van het
hout. Daarom is een proef toepassing altijd vereist,
met name voor onbekende oppervlakken.
GEBRUIKSAANWIJZING
Met Osmo Spatel of Osmo Microvezel Roller, toepassing dun en gelijkmatig op schoon en droog hout
langs de houtnerf in poetsen in het hout met een witte
pad (niet wrijven bij gebruik 3098).
Voor kleinere oppervvlakken, kan de Osmo Onderhoudsolie worden aangebracht met een niet pluizende
doek.
Verwijder overtollige product.
REINIGING VAN HULPMIDDELEN
Met Osmo Kwastenreiniger en verdunner (vrij van aromatische stoffen)
DROOGTIJD
Circa 3-4 uur (bij 23 °C/50 % rel. luchtvochtigheid).
Lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid
kan de droogtijd beïnvloeden. Ventileer goed tijdens
het drogen.
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VERBRUIK
1 liter is voldoende voor circa 40-60 m2 bij 1 laag. Het
verbruik hangt sterk af van de conditie van het hout.
Alle informatie verwijst naar gladde en geschaafd/
geschuurd oppervlakken. Andere oppervlakken
kunnen leiden tot verschillen in verbruik.
OPMERKING
De onderhoud-resultaten worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de conditie van het
hout. Daarom is een proef van de toepassing altijd
vereist. Als het hout al ruw of grijs is, moet het oppervlak worden geschuurd en behandeld met Osmo
Hardwax-olie. De Onderhoudsolie 3098 Semi-Matt/
Anti-Slip niet met een enkele schijf machine in poetsen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met
de ogen, de huid en kleding vermijden. Indien medisch
advies nodig is, de verpakking of het etiket aan een
arts tonen. Alleen buiten of in goed geventileerde
ruimten gebruiken. Let op: Doeken die doordrenkt
zijn met het vloeibare product, na gebruik direct uitwassen of luchtdicht bewaren in een metalen vat
(gevaar van zelfontbranding). De gedroogde afwerking voldoet aan de DIN 4102 klasse B2 (normaal
ontvlambaar). Veiligheidsinformatieblad op verzoek
verkrijgbaar.

AFVOEREN
Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code
no. 08 01 11) worden afgevoerd. Alleen volledig geleegde verpakkingen recyclen.
KLEUR TONEN
3079 Kleurloos Mat
3081 Kleurloos Zijdemat
3098 Kleurloos Semi-mat/Anti-slip (R9)
3440 Wit transparant
BESCHIKBARE INHOUDSMATEN
1 L; 2.50 L; 10 L
De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan
de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.
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