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OLIEBEJDSE
Transparent eller intensiv indfarvning 
til trægulve.

Produktbeskrivelse:
Transparent eller intensiv indfarvning til trægulve og 
møbler. Overfladebehandling, som kombinerer alle 
fordelene ved olie og voks i et produkt. Osmo Olie-
bejdse er vand- og smudsafvisende, og giver en 
slidstærk og naturtro overflade. Sammenlignet med 
traditionelle produkter, giver de naturlige planteolier en 
jævn farve og et harmonisk udseende. Som afslutten-
de overfladebehandling skal Osmo Hårdvoks-olie far-
veløs anvendes. Anvendelig til træ: mikroporøs over-
flade som ikke revner eller skaller af. Modstandsdygtig 
mod vin, øl, cola, kaffe, te, juice, mælk og vand iht til 
DIN 68861-1A - ingen kalkpletter. Efter tørring afgiver 
produktet ingen stoffer som er skadelige for mennes-
ker, dyr eller planter (modstandsdygtig overfor spyt og 
sved iht DIN 53160, egnet til legetøj iht EN 71.3).

Anbefalet brug:
Osmo Oliebejdse anbefales til alt interiør af træ,  
specielt gulve af massivt træ, parket eller OSB og kork 
såvel som trapper og møbeloverflader.

Indholdsstoffer:
Baseret på naturlige planteolier (solsikkeolie, linolie, 
soyaolie, tidselolie), jernoxid- og organiske pigmen-
ter, titandioxid-hvidpigment, sikkativer (tørremidler) 
og vandafvisende tilsætningsstoffer, afaroma- tiseret 
mineralsk terpentin (benzen-fri). EU-grænseværdi for 
produktet (kat A.i.): 500 g/l VOC (2010). Dette pro-
dukt indeholder 500 g/l VOC. Detaljeret deklaration på  
forespørgsel.

Teknisk data:
Vægtfylde: 0.9-1.15 g/cm³
Viskositet: 30-50s DIN 53211/4 mm
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: > 60 °C j.f. DIN EN ISO 2719
pH-værdi:   ikke påkrævet

Opbevaring:
5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis  
tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24  
timer inden brug.

Forberedelse:
Træets overflade skal være ren, tør og frostfri (max. 
18% fugt). Osmo Oliebejdse er klar til brug, må ikke 
fortyndes. Omrøres grundigt inden brug. Rengør tid-
ligere oliebehandlede flader grundigt. Maling- og lak-
rester fjernes fuldstændigt. Ved slibning: brug støv-
maske. Små ridser, fuger eller huller i træet spartles 
(Osmo Spartelmasse). Træoverfladen slibes grundigt. 
Begynd med groft sandpapir - slut af med: Gulve Korn 
120-150, møbler Korn 220-240. Før overfladen olieres
fjernes slibestøv (støvsuges eller fejes).
Det færdige resultat kan påvirkes bl.a. af træets  
karakter/tilstand. Det anbefales derfor at lave en prøve 
oliering på et mindre område, - inden hele overfladen 
behandles. Specielt på ukendte træoverflader.

Påføring:
Transparent: Påføres det rene og tørre træ i et meget 
tyndt lag i træets åreretning med Osmo Gulvbørste, 
Mikrofiber rulle, Fleece pude til påføring af olie (Hånd 
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Pad Holder) eller Dobbeltbladet Spartel og poleres 
jævnt med en hvid pad. Tørretid: 12 timer ved god 
ventilation. Intensiv farve: Ønskes en intensiv farve 
påføres olien i et tyndt lag i træets åreretning med 
Osmo Gulvbørste eller Mikrofiber rulle. Vær OBS på 
ensartet påføring på hele fladen. TIP: Med en ubrugt 
Mikrofiber rulle, kan penselstrøg fjernes inden 30 min. 
efter påføringen. Sørg for god ventilation under tør-
ring. Ønskes mere intensiv farve, påføres endnu et 
meget tyndt lag med Osmo Gulvbørste, Mikrofiber rul-
le eller Dobbeltbladet Spartel, og poleres ind med en 
pad. Efter grundig tørring påføres slutbehandling med 
farveløs Osmo Hårdvoks-olie. På mindre områder, fx. 
møbler kan plejeolien påføres med en fnugfri klud.

Rengøring af værktøj:
Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

Tørretid:
Lad tørre i ca. 12 timer under normale forhold (23 °C/
Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere tempera-
turer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:
Produktet rækker til 24-48 m²/1 l ved 1 påføring. Al 
information er baseret på glatte og slebne overflader. 
Træets beskaffenhed, træsort og slibning kan påvirke 
forbruget af produktet.

Bemærk:
Til mørke/eksotiske træsorter (som ex. Wenge, Mer-
bau, Jatoba etc.) anbefales Osmo Klarvoks. Foretag 
altid en prøve behandling på et mindre område. Farve 
3501 Hvid: En intensiv hvid overflade anbefales ikke til 
gulve grundet større modtagelighed for smuds, pletter 
og den naturlige gulning. Som slutbehandling anbe-
fales her den pigmenterede Hårdvoks-olie 3040 eller 
3240 (Hvid transparent). Farvetone 3519 Naturel: Der 
anbefales påføring i et tyndt lag med Osmo Mikrofi-
berrulle eller Osmo Gulvbørste. Efter tørring påføres 
et lag Osmo Hårvoks-olie farveløs. Træoveroverfladen 
beholder sit naturlige udseende - ingen våd effekt. 
Behandlingen efterlader et hvidt slør på røde/ mørke 
træsorter.

Sikkerhed:
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i 
kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der er brug for læ-
gehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug 
kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Ad-
varsel! Der kan danne sig farlige dampe og mikrodrå-
ber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller 
dampe. Advarsel: Klude anvendt til påføring af dette 
produkt skal straks vaskes eller opbevares i en lufttæt 
metalbeholder (fare for selvantændelse).  Det påførte, 
tørre produkt klassificeres som B2 (normal brændbar-
hed). Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvire-
res. Findes også på www.wallmann.dk.

Bortskaffelse:
Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse 
med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 
12). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:
3501 Hvid
3512 Silbergrau
3514 Grafit
3516 Jatoba
3518 Lys grå
3519 Naturel
3541 Havanna
3543 Cognac
3564 Tobak
3590 Sort

Indhold:
0,5 l; 1,0 l; 2,5 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste  
viden i dag, dog uden en garanti for produktets egens-
kaber.
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