PRODUKTBESKRIVELSE | INTERIØR

TOPOLIE
Specielt velegnet til bordplader og
møbler!

3028 Farveløs
Silkemat

3058 Farveløs
Mat

3061 Akacie
Mat

3068 Naturel
Mat

3037 Hvid
Silkemat
24 m²/1 l

3038 Terra
Silkemat

3039 Grafit
Silkemat

1 PÅFØRING

Produktbeskrivelse:
Farveløs eller transparent olie-voks kombination til behandling af møbler og køkkenbordplader i massivtræ.
Osmo Topolie er baseret på naturlige planteolier og
voks. Anvendelig til træ. Behandlingen er mikroporøs
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 mennesker, dyr eller planter (modstandsdygtig overfor spyt
og sved iht DIN 53160, egnet til legetøj iht EN 71.3).
Osmo Topolie kan anvendes til fødevareemner iht EUNorm 1186 Del 5/14.
Anbefalet brug:
Osmo Topolie er ideel til beskyttelse af møbel- overflader og arbejdsflader lavet af massivt træ eller kantlimede plader (for eksempel køkkenborde, arbejdsborde,
hylder osv.) indendørs. Også velegnet til kork og OSB.
Indholdsstoffer:
Baseret på naturlige planteolier (solsikkeolie, soyaolie,
tidselolie) og voks, paraffin, blyfrie sikkativer (tørremidler) og vandafvisende tilsætningsstoffer, afaromatiseret mineralsk terpentin (benzen-fri). VOC- klassificering
bortfaldet iht. EU-retningslinjer (2004/42/EC). Detaljeret deklaration på forespørgsel. Findes også på www.
wallmann.dk.
Teknisk data:
Vægtfylde: 0.92-0.97 g/cm³
Viskositet: 50-70s DIN EN ISO 2431/4 mm, toxitropisk

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 (maks.
18% fugt). Osmo Topolie er klar til brug. Skal ikke
fortyndes. Omrøres grundigt inden brug. Rengør tidligere oliebehandlede flader grundigt. Maling- og lak
rester fjernes fuldstændigt. Ved slibning: brug støvmaske. Små ridser, fuger eller huller i træet spartles
(Osmo Spartelmasse). Træoverfladen slibes grundigt.
Begynd med groft sandpapir - slut af med: 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:
Påføres i et tyndt lag i træets åreretning med fnugfri
klud. Tørretid: 8-10 timer ved god ventilation. Gentag
behandlingen 2-3 gange som beskrevet ovenfor. Er
der tale om renovering er en efteroliering tilstrækkelig
med fnugfri klud.
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Rengøring af værktøj:
Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)
Tørretid:
Lad tørre i ca. 8-10 timer under normale forhold
(23 °C/Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere
temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges
tørretiden.
Rækkeevne:
Produktet rækker til 24 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.

Bortskaffelse:
Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse
med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01
12). Kun helt tom emballage kan genbruges.
Varianter:
3028 Farveløs Silkemat
3058 Farveløs Mat
3061 Akacie Mat
3068 Naturel Mat
3037 Hvid Silkemat
3038 Terra Silkemat
3039 Grafit Silkemat
Indhold:
0,5 l

Sikkerhed:
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i
kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der er brug for
lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
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 brændbarhed).
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Findes også på www.wallmann.dk.

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