Osmo Color Värillisellä öljyvahalla kauneutta ja suojaa puupinnoille
Upeilla sävyillä ja uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvilla tuotteilla saadaan kodin pinnoille laatua, joka kestää aikaa
ja kulutusta. Oikein käsiteltynä ja huollettuna puutaso pitää pintansa myös kosteutta vastaan. Osmo Color Värillinen
öljyvaha auttaa säilyttämään puun kauneuden. Kun on aika vaihtaa pinnan sävyä, voidaan se hioa ja pinta saa vaivattomasti uuden kauniin ilmeen uudella sävyllä.

Osmo Color Värillinen öljyvaha sävyttää ja suojaa kodin
puupinnat.

Tammitaso ja seinäverhous ovat käsitelty Värillisellä öljyvahalla nro 3071 Vaalea tammi, joka pehmentää puun
luonnollista sävyä. Kaapisto on käsitelty kahteen kertaan Puuvahalla, jonka sävy on itse sekoitettu.

Pisaratestillä voi selvittää puupinnan kunnon vaivattomasti.

Lämpimän sävyiset puiset pinnat sopivat kauniisti suomalaisiin koteihin. Osmo Colorin klassikkosävyt ja -tuotteet kestävät aikaa ja
vaihtuvia sisustustrendejä. Ne suojaavat ja korostavat kodin puupintoja. Sävyjä sekoittamalla on mahdollista luoda myös rohkeita ja
korostavia sävyjä. Huoltamalla pintoja puu saadaan kestämään vuosia, mutta sävyn ja tyylin vaihtaminen on tarvittaessa mahdollista.
Hiotun puupinnan käsittelyyn riittää tavallisesti kaksi ohutta levityskerrosta Osmo Color Värillistä öljyvahaa. Mikäli työtekniikkana käytetään pyyhintää, on levityskerroksia mahdollista tehdä jopa neljä. Aineen määrä kannattaa kuitenkin pitää pienenä, jotta öljyvaha ei
kerrostu pinnalle. Ohuet, puuhun imeytyvät levityskerrokset kuivuvat paremmin kuin paksu levitys ja tekevät siten pinnasta kovemman
ja kestävämmän. Jotta puu ei taipuile ja elä ajan oloon, kannattaa se käsitellä molemmin puolin. Kestävyyden kannalta on tärkeää käsitellä myös leikkauspinnat. Tasot käsitellään ennen asentamista, ja myös sovituksen ja muokkauksen jälkeen. Kuivuttuaan öljyvahattu
pinta on turvallinen käyttää, sillä sen luonnollinen sideaine koostuu auringonkukkaöljystä, johon on yhdistetty karhias- ja soijaöljyä.
Öljyvahatun pinnan huolto on yksinkertaista. Siihen riittää hyvä pesu ja aika ajoin uusi ohut käsittely. Öljyvahaus on vaivatonta, mutta
sen ei tarvitse olla ikuista. Öljyvahakerros on hiottavissa pois puun pinnasta, jonka uudella vahauksella voidaan vaihtaa vaikkapa
sävyä. Öljyvahatun pinnan kunnon voi tarkistaa pisaratestillä. Pinnan ollessa hyvässä kunnossa vesi pisaroi kauniisti ja päivittäinen
puhdistaminen on vaivatonta. Huoltokäsittely tulee ajankohtaiseksi veden valahtaessa lammikoksi öljytyllä pinnalla. Jotta puhdistus ei
kuluta ja vahingoita pintaa, kannattaa tähän käyttää mietoa pesuainetta, kuten Öljysaippuaa.
Osmo Color Öljyvaha on erittäin riittoisaa. Litralla Värillistä öljyvahaa voidaan käsitellä jopa 30 m2. Öljyvaha kestää säilytystä hyvin,
joten käsittelystä ylijääneet aineet kannattaa säästää huoltokäsittelyä tai muuta projektia varten.
Tuotteita on saatavana hyvinvarustelluista sisustus- ja rakennustarvikeliikkeistä sekä maali- ja puutavaraliikkeistä.
Hintatiedot jälleenmyyjiltä.
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
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

