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40-60 m2/ 
1l

1 sluoksniu

Medienos priežiūros aliejus
Idealiai tinka atgaivinti ir prižiūrėti Hardwax-Aliejumi 
padengtus paviršius!
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PRODUKTO APRAŠYMAS
Bespalvė arba skaidri, greitai džiūstanti medienos apdaila, kurios 
pagrindinė funkcija yra alyvuotų/vaškuotų grindų techninė ir 
reguliari priežiūra. Pasenusi ir matinė grindų danga yra atnaujina-
ma su Osmo Medienos priežiūros aliejumi. Laiku taikant Medienos 
priežiūros aliejų galima išvengti daug laiko užimančių šlifavimų ir 
renovacinių darbų. Taip pat puikiai tinka keičiant blizgesio lygį 
paviršių, kurie nebuvo pažeisti ir kurie buvo padenti Osmo 
Hardwax-Aliejumi. Tinka medienai; mikroporų paviršius leidžia 
medienai kvėpuoti, mažina patinimą ir susitraukimą. Atsparus 
vynui, kolai, kavai, arbatai, vasių sultims, pienui ir vandeniui pagal 
DIN 68861-1A – jokių vandens dėmių. Išdžiuvęs paviršius yra 
saugus žmonėms, gyvūnams ir augalams ir tinka vaikų žaislams 
pagal EN 71.3 (Europos norma) taip pat atsparus seilėms ir prakai-
tui pagal DIN 53160 (Vokietijos pramonės normas).

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS
Osmo Medienos priežiūros aliejus yra idealus produktas medinių 
grindų priežiūrai, kurios buvo padengtos Osmo Hardwax-Aliejumi, 
idealiai tinka visų medinių grindų apsaugai, pvz., lentų ir lentelių 
grindims, OSB ir kamštinėms grindims bei baldams. Itin rekomen-
duojama naudoti viešose erdvėse (pvz., restoranuose, muziejuose 
ir kitose aktyviai naudojamose vietose).

SUDĖTIS
Visi Osmo produktai gaminami aliejų ir vaškų pagrindu (saulėgražų 
aliejaus, karnaubo vaško, rimbinių karpažolių vaško, linų sėklų sojų 
ir daigų aliejaus), parafino, titano dioksido balto pigmento, džioviklių 
(džiovinimo medžiagų) ir vandeniui atsparių priedų. Bakvapio 
vaitspirito (be benzeno). Šis produktas atitinka ES teisės aktus 
(2014/42/EC). 
Detali ingridientų deklaracija galima atskira užklausa.
SAUGOJIMAS
Osmo tinkamas naudoti iki 5 metų ir ilgiau, jeigu indas yra sausas 
ir sandariai uždarytas. Jei produktas sutirštės nuo šalčio, laikyti 24 
– 36 valandas kambario temperatūroje prieš produkto naudojimą.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Medienos paviršius turi būti švarus, sausas ir neužšalęs (drėgmės 
kiekis maks. 18%).
Osmo Medienos priežiūros aliejus yra paruoštas naudoti, prašome 
produkto neskiesti. Prieš naudojimą gerai sukratyti.
Nuvalykite paviršių kruopščiai su Osmo Intensyvaus poveikio 
valikliu (drėgna šluoste) su švariu vandeniu.
Užbaigtas paviršius yra įtakotas naturalios medienos charakteristi-
komis. Todėl, bandomasis padengimas yra visada rekomenduoja-
mas, ypač ant nepažįstamų paviršių.

TAIKYMO METODAI
Padenkite medinius paviršius plonu ir tolygiu sluoksniu (paviršius 
privalo būti švarus ir sausas) išilgai medienos tekstūrai, tam gali 
būti naudojamas grandiklis arba mikrofibra volelis, ir gerai įtrinkite į 
medį su baltu Osmo padu (nereikia įtrinti 3098). Produkto perteklių 
pašalinkite.
Mažesniems plotams, Osmo Medienos priežiūros aliejus gali būti 
taikomas su audiniu be pūkleių. Užtikrinti gerą ventiliaciją kol 
vyksta džiūvimo procesas.

ĮRANKIŲ VALYMAS
Patartina įrankius valyti su Osmo Šepečių Valikliu ir skiedikliu (be 
aromatinių junginių) arba su vaitspiritu.
DŽIŪVIMO LAIKAS
Džiūvimo laikas – apie 3 - 4 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 
23 °C temp. ir  50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir 
(arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite 
gerą ventiliaciją. Po 2 – 3 savaičių, paviršius pilnai yra sukietėjęs.
DENGIAMUMAS
1 litras padengia apytiksliai 40 - 60 m² su vienu sluoksniu. Produkto 
dengiamumas labai priklauso nuo pasirinktos medienos rūšies. 
Visa informacija susijusi su sklandžiai obliuotais paviršiais. Kitokie 
paviršiai gali sumažinti dengiamumą.
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Pakuotės:
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PASTABA
Be kita ko, įtaka medienos gamtinėms savybėms priklauso nuo jos 
techninės priežiūros rezultatų. Todėl, bandomasis produkto 
taikymas visada yra reiklaingas, ypač nepažįstamiems paviršiams. 
Dengiant neapdorotą arba jau papilkėjusią medieną, paviršius turi 
būti nušlifuotas ir padengtas Osmo Hardwax-Aliejumi.
Neįtrinkite Medienos priežiūros aliejaus 3098 (skaidrus pusiau 
matinis, neslystantis R9) su vieno disko šlifavimo aparatu.

DĖMESIO
Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Vengti sąlyčio su akimis, 
oda ar drabužiais. Sudėtyje yra 2-butanono oksimas. Gali sukelti 
alerginę reakciją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, turėkite 
produkto pakuotę ar jo etiketę. Naudoti tik lauke arba gerai vėdina-
moje patalpoje. Įspėjimas: išplaukite bet kokius panaudotus 
audinius, kurie buvo impregnuoti su šiuo produktu iškarto po 
naudojimo arba laikykite hermetiškame inde (savaiminio užsidegi-
mo pavojus). Išdžiuvęs produktas yra klasifikuojamas kaip B2 
(normalaus degumo) pagal DIN 4102 aktus. Saugos duomenų 
lapą galima gauti paprašius. 

ATLIEKŲ TVARKYMAS
Išmeskite likusį produkta ir pakuotę, atsižvelgiant į vietos oficialias 
rekomendacijas (atliekų kodas 08 01 11). Tik visiškai ištuštintos 
skardinės gali būti perdirbamos.
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