
PUUTASOJEN KÄSITTELY

TOPOIL



Osmo Color TopOil on kasviöljyjen, kasvivahojen ja parafiinin 
seos. Se sopii käsittelemättömien sekä puupuhtaaksi hiottujen 
puulevyjen ja huonekalujen käsittelyyn, kuten myös pinnoitta-
mattomalle korkille ja hiotulle betonille. 

Ohjeen mukaisesti öljytty pinta ei halkeile eikä hilseile. Se 
kestää hyvin vettä, kahvia, teetä, maitoa, hedelmämehuja, kola-
juomia, olutta ja viiniä. Kuivuttuaan TopOil on turvallista ihmisille, 
eläimille ja kasveille.

PUUPINNAN SÄVYTTÄMINEN
TopOil-öljyvahaa on saatavana myös värillisenä. Voit levittä vä-
rillistä tuotetta puupinnalle enintään kolmasti. Jokaisella levi-
tyskerralla väri voimistuu ja syvenee. Mikäli toivot kevyempää 
sävyä, levitä värillinen TopOil pinnalle vain 1–2 kertaan, jolloin 
pinnan viimeistely tehdään värittömällä TopOil-öljyvahalla.

Värillisen TopOil-öljyvahan lisäksi voit sävyttää puupinnan 
Osmo Color Puuvahalla tai Öljypetsillä. Levitä värillinen aine 
ensin tuotteen käyttöohjeen mukaan ja viimeistele pinta värin 
kuivuttua värittömällä TopOil-öljyvahalla. Poikkeuksena on val-
koisiksi sävytetyt puupinnat, joiden viimeistelyyn suosittelemme 
kuultavaa valkoista TopOil-öljyvahaa nro 3068, valkotammi.

Huomaa. Levitä väri aina puupuhtaalle pinnalle. Aiemmin vä-
rittömällä öljyvahalla käsitelty pinta on hiottava takaisin puulle 
ennen värillisen tuotteen levittämistä.

PUUPINNAN POHJUSTUS
Pohjustaminen lisää pinnan nestekestoa. Pohjustuksesta on 
hyötyä etenkin tammelle, saarnelle ja pyökille, kuten myös läm-
pöpuulle. Käytä pohjustamiseen Osmo Color Öljyvaha 1101:tä. 
Levitä pohjusteöljy pinnalle siveltimellä tai mikrokuiturullalla. 
Anna öljyn imeytyä 10–15 minuutin ajan ja pyyhi ylimääräinen 
öljy pinnalta nukkaamattomalla liinalla. Anna pohjusteen kui-
vua ohjeen mukaan ja viimeistele pinta värittömällä TopOil-öl-
jyvahalla. 

Huomaa. Pohjustaminen muuttaa puun väriä voimakkaas-
tikin. Myös värit toistuvat pohjustetulla pinnalla eri tavoin kuin 



puupuhtaalle pinnalle levitettyinä. Tee siksi aina koelevitys, jotta 
varmistut lopputuloksesta. Ennen värin levittämistä välihio poh-
justettu pinta kevyesti ja tasaisesti pigmenttien tarttuvuuden pa-
rantamiseksi.

TROOPPISET PUULAJIT
Monille tummille ja tiheäsyisille kovapuille, kuten pähkinä, tiik-
ki, iroko ja wenge, on niiden öljyisyyden ja hartsipitoisuuden 
vuoksi käytettävä ensimmäiseksi levityskerrokseksi Osmo Color 
Öljyvaha 1101:tä. Levitä Öljyvaha 1101 pinnalle siveltimellä tai 
mikrokuiturullalla, anna imeytä hetki ja kuivaa pinta nukkaamat-
tomalla liinalla. Viimeistele kuivunut pinta yhdellä värittömällä 
TopOil-kerroksella.

3058 Väritön, tammella

3068 Valkotammi, 2 x tammella

3061 Akaasia, 2 x tammella

 



VANHAT KÄSITELLYT PUUPINNAT
Voit käsitellä aiemmin parafiini-, unikko- tai pellavaöljyllä öljytyt, 
puhdistetut pinnat värittömällä TopOil-öljyvahalla, jos aiemmin 
levitetty öljy on kuivunut. Useasti tai runsaalla pellavaöljyllä öljy-
tyt pinnat suosittelemme välihiomaan ennen käsittelyä.

Aiemmin maalatut tai lakatut pinnat on hiottava puulle ennen 
käsittelyä. Sopiva viimeistelyhiontakarkeus työtasoille on P120–
150. Huonekalut voit viimeistellä paperikarkeudella P220–240.

ÖLJYVAHATUN PINNAN YLLÄPITO
Normaaliin pinnan puhdistukseen riittää nihkeällä pyyhkeellä 
pyyhkiminen. Pesuaineena voit käyttää hoitavaa Osmo Color 
Öljy saippuaa mietona liuoksena.

Pahasti likaantuneen pinnan puhdistamiseen voit kokeilla 
Öljysaippuaan kostutettua punaista hankauslevyä. Hankaa li-
kaantunutta kohtaa kevyesti puun syysuuntaisesti ja pyyhi ir-
ronnut lika pinnalta veteen kostutetulla pyyhkeellä.

Kun öljyvahattu pinta on kulunut eikä vesi pisaroidu va-
hatulle pinnalle tyypillisellä tavalla, on uusintakäsittelyn aika. 
Uusinta käsittelyssä riittää normaalisti yksi ohut levityskerros 
puhdistetulle pinnalle.

ERITYISTÄ
Öljyvahatut puupinnat eivät kestä kuumaa, siksi liedeltä, uunis-
ta ja mikroaaltouunista otetut kuumat astiat vaativat alleen alus-
tan. Erittäin happamat tai emäksiset aineet, vahvat alkoholit ja 
pesuaineet, kynsilakanpoistoaineet ja voimakkaat liuottimet, 
kuten asetoni, vahingoittavat pintaa, joten pyyhi ne välittömästi 
pois öljytyltä pinnalta.

Liian suuri levitysmäärä vaikuttaa pinnan kulutuskestoon ja 
pidentää tarvittavaa kuivumisaikaa.

Emme suosittele kaappien ja laatikoiden sisäpintojen käsit-
telyä kuin kertaalleen ohuelti liinalla levitettynä. Anna kaappien 
ja laatikoiden kuivua aukinaisina koko kovettumisen ajan.

Voit lisätä pinnan kiiltoa käsittelemällä sen kovettumisen jäl-
keen Osmo Color Hoito- ja puhdistusvahalla ohjeen mukaan.

 



1. Varmista, että pinta on 
puhdas ja kuiva. Sopiva 
pintahiontakarkeus 
öljykäsittelylle on P120–150.

2. Puhdista pinta hiontapölystä 
harjalla. 

3. Levitä TopOil ohuesti 
Osmo-siveltimellä, 
vaahtomuovisiveltimellä tai 
Osmo-mikrokuiturullalla.

4. Levitä ainetta ensin 
syysuuntaan nähden 
poikittain ja tasaa levitys syyn 
suuntaisesti ainetta lisäämättä.

5. Käsittele levy kaikilta 
sivuilta muodonmuutosten 
välttämiseksi. Käsittele 
myös huolella puun 
poikkileikkauspinnat.

6. Pyyhi mahdollinen  
ylimääräinen öljy pinnalta 
Osmo-puuvahausliinalla. 

7. Anna kuivua 
huoneenlämmössä 12–18 
tuntia. Toista käsittely 
2–3 kertaa. Huomaa, että 
ainemenekki pienenee 
levityskertojen myötä. 

8. Kuivunut pinta kovettuu 
edelleen 6–12 päivää, jonka 
jälkeen voit halutessasi 
silottaa pinnan valkoisella 
hankauslevyllä.

TYÖOHJE

Säilytä puulevy ennen pintakäsittelyä levyn toimittajan ohjeiden 
mukaisesti. Älä annan sen 
kastua, kostua tai likaantua.

TopOil on käyttövalmista. 
Sekoita tuote purkkia 
ravistamalla. 1
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PURKKIKOOT
Väritön: 0,125 litraa ja 0,5 litraa
Värillinen: 0,5 litraa

MENEKKI UUDELLE SILEÄLLE PINNALLE
0,5 litraa riittää n. 12 neliömetrin kertakäsittelyyn, n. 7 neliömetrin 
kaksinkertaiseen käsittelyyn tai n. 5 neliömetrin kolminkertaiseen 
käsittelyyn. 

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Työvälineet puhdistetaan liuotinbensiinillä.

KOOSTUMUS
> Kasviöljyjä ja -vahoja: auringonkukka-, soija- ja karhiaisöljy, 

karnaubavaha, parafiini
> Lyijytöntä kuiviketta ja vettähylkiviä lisäaineita
> Alifaattista liuotinbensiiniä

VARASTOINTI
Säilyy vähintään 5 vuotta kuivassa tilassa astia hyvin suljettuna. 
Jäädyttyään palautuu ennalleen huoneenlämmössä.

TURVALLISUUS
Säilytä lasten ulottumattomissa. Varo kemikaalin joutumista sil-
miin, iholle tai vaatteisiin. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä 
pakkaus tai varoitusetiketti. Käytä ainoastaan ulkona tai hyvin 
ilmastoiduissa tiloissa. 

Varoitus: Huomioi luonnonöljyyn kostuneiden rättien, sahan-
purun yms. itsesyttymisvaara. Sulje rätit tms. kannelliseen me-
talliastiaan tai upota ne veteen, ja hävitä ne käytön jälkeen kui-
vattamalla ne ilmavasti auki levitettyinä ja toimittamalla tämän 
jälkeen jätekeräykseen. Kuivunut öljyvahapinta täyttää palo-
luokkanormi DIN 4102 B2 vaatimukset.

Käyttötuvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Maahantuoja: Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13, 15100 Lahti
P. 019 2644 200
info@osmocolor.com
www.osmocolor.com




