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Öljypetsi sävyttää puulattiat ja huonekalut luonnollisesti
Puun ainutlaatuinen pinta saa näkyä sisustuksessa. Luonnonöljypohjainen Osmo Color Öljypetsi sävyttää puulattiat tai puiset huonekalut kauniisti puun luonnetta peittämättä. Sillä voi myös korjata
kulumisen ja arjen jälkiä. Riittoisalla Öljypetsillä käsitelty lattia tai
huonekalu säilyttää puun luonnollisen kauneuden ja tunnun.
Puulattioiden ja puisten huonekalujen öljykäsittely on paitsi trendikästä ja
luonnonmukaista, tukee se myös kestävää kehitystä. Käsitellyt pinnat kestävät pidempään ja käsittelyillä voi tuunata vanhasta uutta, jolloin vanha
puinen huonekalu tai lattia saa uuden raikkaamman ilmeen ja sen elinkaari pitenee.
Osmo Color Öljypetsi on kasviöljypohjainen ja se imeytyy puuhun suojaten puuta sen sisältä. Öljypetsillä käsitelty puupinta säilyttää joustavuutensa, eikä menetä ainutlaatuista puun tuntua. Se ei peitä puun luonnollista
pintakuviota, vaan korostaa sitä kauniisti. Öljypetsi ei kuitenkaan muodosta vahan tavoin suojaavaa pintaa, joten käsittely viimeistellään Öljyvahalla
tai TopOililla.
Osmo Color Öljypetsillä voi puulattian tai -huonekalun pintaa korostaa
voimakkaastikin, sitä kuitenkaan peittämättä. Öljypetsikäsittelyllä säästyy
aikaa, sillä värin voimakkuutta voi säädellä vaihtamalla levitystapaa. Voimakkaamman värin saa käsin levittämällä, kevyemmän, kuultavan sävyn
saa hiertämällä.
Paitsi uuden pinnan värikäsittelyyn, soveltuu Öljypetsi myös pienten arkipäivän kolhujen ja elämisen jälkien paikkailuun. Pinta on kuivuttuaan turvallinen lemmikeille ja kasveille, ja sopii myös lasten leluihin käytettäväksi.
Koska tuote perustuu nopeasti uusiutuviin kasviraaka-aineisiin, on pinta
joustava ja huokoinen ja soveltuu käytettäväksi myös kylmiin sisätiloihin,
kuten kuisteihin tai leikkimökkeihin.

Mäntylattia on sävytetty Osmo Color Öljypetsillä sävyllä Konjakki.
Tammisissa tasossa ja hyllyissä sävy Tupakka hierrettynä.

Riittoisuus (uusi sileä pinta, 1 litra tuotetta):
40-48 m2 kertakäsittelyyn koneellisesti
24-30 m2 kertakäsittelyyn käsin

Vasemmalla: Osmo Color

Öljypetsi on erittäin riittoisaa.

Tämän talon 64 m2 puulattian
sävyttämiseen tarvitaan Öljypetsiä enintään 2,7 l. Pohjan
tammilankku on käsitelty
sävyllä Valkoinen.

Öljypetsiä on saatavana 0,125 l, 0,5 l, 1,0 l ja 2,5 litran astioissa.
1,0 litran astian suositushinta on 82 euroa.
Kaipaatko lisätietoa? Ota ystävällisesti yhteyttä:
Sirpa Pitkänen, Osmo Color, 040 4511 083, sirpa.pitkanen@osmocolor.com
Emma Raunio, PerPR, 050 5203 564, emma@perpr.fi

Osmo Color Öljypetsillä voi korostaa puupintaa kauniisti sitä
peittämättä.

Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa: perpr.fi
Osmo Color
Osmo Color on vuonna 1878 perustettu saksalainen perheyhtiö, joka toimii puunjalostuksen ja rakennustarvikekaupan aloilla. Puun pintakäsittelyaineita
Osmo Color on valmistanut vuodesta 1964 lähtien. Yritys on merkittävä suomalaisen sahatavaran jatkojalostaja. Osmo Colorin maalitehtaalla Saksassa
on oma laboratorio, jossa tehdään tuotekehitystä ja tutkimusta. Sarbon Woodwise Oy on Osmo und Color GmbH & Co. KG:n tytäryhtiö Suomessa.
www.osmocolor.com

