
För köksbänkskivor, bordskivor och andra snickerier av trä inomhus
Osmo Top-Oil är en speciell olje- och vaxkombination för ytbehandling av köksbänkskivor, bordskivor och  
andra snickerier av trä inomhus. Produkten passar också för betong, oglaserad sten och andra sugande  
naturmaterial.

Matt eller sidenmatt. Vattenavvisande och mycket slitstark. Ytan blir mycket tålig för spill av vin, öl, läsk, kaffe, 
te, fruktjuice, mjölk m m

3028 Ofärgad (sidenmatt)/3058 Ofärgad (matt). Naturliga oljor framhäver träets kulör och ytstruktur. Passar 
både för obehandlade- och oljade ytor av trä, betong, sten och andra sugande material. Används även som 
slutbehandling av ytor infärgade med Osmo Dekorvax (sidenmatt för mörka ytor, matt för ljusa ytor).

3068 Natur (matt). Träet skyddas, behåller sitt ursprungliga utseende, och ser nästan ”obehandlat” ut.  
Rekommenderas endast för ljusare träslag då produkten på mörka träslag kan ge en svagt vitaktig effekt.

3061 Acacia (matt). Svagt pigmenterad. Ger trä ett Acaciabrunt, varmt och ädelt utseende.  

Åtgång
0,5 liter räcker till ca. 12m2 vid 1 applicering, eller ca. 6m2 alt. ca 10 löpmeter bänkskiva vid 2 appliceringar. 
Vid betong/sten kan åtgången öka.

Torktid
8-12 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet 
förlängs torktiden väsentligt.

Verktyg
Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.

1. Förberedelser
Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). För bästa resultat slipas ytan ordentligt före 
behandling. Som avslutande papper rekommenderas normalt korn 180-240 beroende på träslag. Dammtorka 
ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel.

Osmo Top-Oil är färdig att använda, spädes ej, skakas noga. 

Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en 
provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, doft, åtgång etc. det vill säga att önskat 
resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna.

För mörka exotiska träslag såsom Wenge, Merbau, Jatoba etc, rekommenderas Osmo 1101 Klarvax alternativt 
en första applicering med Osmo 1101 Klarvax och sedan en behandling med Osmo 3028 alt. 3058 Ofärgad. 
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2. Applicering
Ofärgad/Natur yta (2-3 appliceringar)

a.  Applicera Osmo 3028 Ofärgad (sidenmatt), 3058 Ofärgad (matt) eller 3068 Natur (matt) tunt i fiberriktning 
med Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa (rekomenderas för app-
licering på betong). Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.

b. Låt torka 8 -12 timmar, sörj för god ventilation.

c.  Vid behov/träresning mellanputsa försiktigt i träets fiberriktning med Abralon korn 500. 
Därefter görs ytan fri från damm.

d. Applicera ett andra tunt lager på samma vis. Var noga med att inte lämna något överskott.

e.  Låt torka 8-12 timmar, sörj för god ventilation. På ytor där applicering utförs med Osmo Easy Pad luddfri 
trasa, krävs 3 eller fler tunna appliceringar. Var noga med torktid mellan appliceringarna.

Färgad yta (2-3 appliceringar)

a.  Applicera Osmo 3061 Acacia tunt i fiberriktning med Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller 
Osmo Easy Pad luddfri trasa.Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt 
solljus. 

b. Låt torka 8 -12 timmar, sörj för god ventilation.

d. Applicera ett andra tunt lager på samma vis. Var noga med att inte lämna något överskott.

e.  Låt torka 8-12 timmar, sörj för god ventilation. På ytor där applicering utförs med Osmo Easy Pad luddfri 
trasa, krävs 3 eller fler tunna appliceringar. Var noga med torktid mellan appliceringarna.

Ofärgad slutbehandling på ytor infärgade med Osmos övriga pigmenterade  produkter

Utför alltid en slutbehandling med Osmo 3028 Ofärgad (sidenmatt) eller 3058 Ofärgad (matt). Använd sidenmatt 
för mörka ytor och matt för ljusa ytor. Låt torka 8 -12 timmar, sörj för godventilation.

På ytor där infärgning utförts med Osmo Pensel, krävs vid slutbehandling endast 1 applicering med Osmo 
Pensel eller Osmo Mikrofiberroller 100 mm.

På ytor där infärgning utförts med Osmo Easy Pad luddfri trasa, krävs 2 eller fler tunna appliceringar.

Var noga med torktid mellan appliceringarna.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor 
och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning. 
Ytan är fullt genomhärdad efter ca. 2 veckor varför rikliga mängder med vatten under perioden bör undvikas. 
En lätt fukttorkning av ytan går bra.

3. Rengöring av verktyg
Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

Städning
Ytor behandlade med Osmo Top-Oil är enkla att rengöra. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 
Rengöringsmedel, tillsätt bara ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.

Underhåll  
Uppfräschning/underhåll av ytan görs vid behov med Osmo 3029 Underhållsvax enligt instruktion på 
förpackningen. Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att underhåll med Osmo 3029 Underhållsvax 
inte längre räcker, rengör ytan och applicera ett tunt lager Osmo Top-Oil av den typ som användes vid 
grundbehandlingen. Lägg endast på en gång i ett tunt lager. 
Låt torka 8 -12 timmar, sörj för god ventilation.

Importör:
Welin & Co

www.welinoco.com
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De avbildade kulörerna är applicerade på ek, fotografe-
rade och endast vägledande. Det finns alltid risk för att 
färgavvikelser uppkommer vid tryckning av broschyr-
material.

3058 Ofärgad (matt)3028 Ofärgad (sidenmatt) 3061 Acacia (matt) 3068 Natur (matt)


