
Osmo produkter -inomhus 
 
3032/3062 Hårdvaxolja 
För golv, paneler och möbler av trä 

Ofärgad, matt (3062) eller sidenmatt ( + 3032), för inomhusbruk 
+ Idealisk för golv av massivt trä, lamellparkett, OSB eller kork 
och passar även för paneler och möbler. 
+ Ytan blir vatten- och smutsavvisande, mycket slitstark och 
tålig mot spill av vin, öl, läsk, kaffe, te, fruktjuice, mjölk och 
vatten enl. DIN 68861-1 
+ Träets naturliga karaktär bevaras. 
+ Applicering: 2 appliceringar (grundbehandling av obehandlad 
yta), 1 applicering (slutbehandling av infärgad yta eller vid 
renovering) 
+ Förpackningar: 0.125, 0.375, 0.75, 2.5, ock 10 liter 
+ Åtgång: 1 liter räcker till ca 24 m² vid 1 applicering 

 

3058 Top-Oil Hårdvaxolja 
Limträskivor av ek, akacia, valnöt och 
körsbär.  

Oljebaserade ytbehandlingar framhäver 
träets naturliga ytstruktur 
* obehandlad 
** behandlad med Osmo 3058 TopOil 
För köksbänkskivor, bordskivor och andra snickerier av trä 
inomhus 

Ofärgad, m + att för inomhusbruk 
+ Träets naturliga yta och kulör bevaras, ytan blir motståndskraftig 
mot hushållskemikaler 
+ Mycket vattenavvisande och slitstark 
+ Önskas en kulör på ytan, infärga först med Dekorvax och 
slutbehandla med 3058 Top-Oil Hårdvaxolja för bänkskivor 
+ Applicering: 2 appliceringar (grundbehandling av obehandlad 
yta), 1 applicering (slutbehandling av infärgad yta) 
+ Förpackning: 0.5 liter 
+ Åtgång: 0,5 liter räcker till ca. 12 m² vid 1 applicering, 
ca. 6 m² vid 2 appliceringar 

 

Dekorvax Transparent 
För infärgning av golv, tak, paneler, möbler mm 
inomhus 

Transparent, sidenmatt - för inomhusbruk 
+ Tålig, vatten- och smutsavvisande, motståndskraftig 
mot spill 
+ Applicering: 1 applicering (golv), 1-2 appliceringar 
(tak, paneler, möbler mm).  
På slitytor såsom golv, bords- och bänkskivor, 
möbler etc. ska alltid en slutbehandling göras 
med Osmo Hårdvaxolja 3032/3062/3232/3262 
+ Förpackningar: 0.125, 0.375, 0.75 och 2.5 liter 
 
+ Åtgång: 1 liter räcker till ca 20 m² vid 1 applicering 

 
Easy Pads 
Underhållsprodukter för inomhusbruk | 

Luddfria trasor för infärgning med Osmos 
pigmenterade produkter, applicering av 
hårdvaxolja samt rengöring och underhåll. 

+ Enkla att använda 
+ Utmärkt rengöringsförmåga 
+ Idealiska för underhåll och polering 
+ Perfekt för att applicera Dekorvaxer 
på små och stora ytor  



 
8016 Rengöringsmedel 
Naturligt koncentrat för rengöring och underhåll 
av golv – för daglig städning och periodiskt 
underhåll 

För Osmobehandlade g + olv, men även för 
lackade golv och golv av laminat, klinker, PVC 
+ Effektivt rengöringsmedel som inte skadar träet 
+ Rengör och fräschar upp ytan på samma gång 
+ Lösningsmedelsfri, biologiskt nedbrytbar 
+ Blandas med vatten 
+ Förpackningar: 1 och 5 liter 
+ Åtgång: se förpackning 

 
3029 Underhållsvax 
För underhåll av trä- och korkgolv, möbler och andra 
hårdvaxolje-, olje- eller lackbehandlade ytor inomhus 

+ Ofärgad eller vit pigmenterad (3087) underhållsvax för 
golv och andra ytor 
+ Passar parkett- och massiva golv av olika träslag 
samt skiffer, kork mm 
+ Tillför vaxer utan att vara fi lmbildande, tar effektivt 
bort gummifl äckar 
+ Mycket vattenavvisnade, svag doft, benzenfri 
+ Appliceras enkelt med mikrofi ber mopp eller 
Osmo Easy Pad, kan efterpoleras 
+ Förpackningar: 1, 10, 25 liter och 0.4 liter spray 
+ Åtgång: 1 liter räcker till ca 80-100 m² 

 
Osmo-kit för underhåll av golv 
inomhus 
Komplett kit för rengöring och underhåll 

+ Innehåll: 
1st 8016 Rengöringsmedel 1.0 liter, 
1st Underhållsvax 1,0 liter, 
3st Easy Pad luddfria trasor och 
1st underhållsinstruktion 

 
Träspackel 
För reparation på allt trä inomhus. Perfekt för 
att laga kvisthål, djupa repor och springor. 

För alla typer av träslag o + ch olika ytor inomhus 
+ När spacklet är torrt kan ytan slipas och 
ytbehandlas 
+ Finns i kulörerna vit, bok, furu, mahogny, ek 
och även i den vita kulören NCS S 0502-Y 
som är standard för lister, tak med mer 

 
Osmo Penselborste 
För enkla och tunna appliceringar 
av Osmos produkter. 
Penselborstarna har specialanpassad 
borst i längd, täthet 
och styvhet. Kan sättas på skaft 
för bekväm applicering. 
Bredd 150, 220 eller 400 mm 
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