
05 326 0425 www.ktvoy.fi
info@ktvoy.fi Hallitie 3, 47400 Kausala

OSMO COLOR

8105 FensterFarbe Weiss mit Wirkstoff

Ulkokäyttöön tarkoitettu peittävä, tehokkaita suoja-aineita sisältävä erikois-öljymaali.

Osmo  Color  FensterFarbe  on  peittävä,  riittoisa  ja  erittäin  kestävä  maali  ulkokäyttöön.
Kasviöljypohjaisena se on huokoinen sallien puun hengittää. Ei halkeile, hilseile eikä lohkeile.
Se kestää erinomaisesti  säärasitusta sekä UV-säteilyä – tämän osoittavat vuosikymmenten
kokemukset ankarissa rannikko- ja vuoristo-olosuhteissa.

Osmo  Color  FensterFarbe  on  helppokäyttöistä  ja  helppohoitoista.  Korkean  kiintoaine-
pitoisuutensa ansiosta se on erittäin riittoisaa ja peittävää. Muodostuva maalipinta on sitkeä ja
pysyvästi  elastinen mukautuen täydellisesti  kosteus- ja  lämpötila-vaihtelui-den aiheuttamiin
dimensiomuutoksiin puussa. Sen öljyt tunkeutuvat syvälle puuhun mukautuen puun elämiseen.
Se  rajoittaa  puun  kastumista  vähentäen  siten  olennaisesti kosteuselämisestä  johtuvaa
turpoamista ja kutistumista, siten puu voi hengittää ja kosteus haihtua.

Käyttökohteet
Kaikki kestävyyttä vaativat ulkokohteet, kuten ikkunat, ulko-laudoitukset ja -verho-ukset aidat,
pihakalusteet,  massiivihirsirakenteet  jne. Soveltuu  kaikenlaisille  puupinnoille;  uusille  ja
vanhoille, sahatuille ja höylätylle. Myös täysin kuivuneiden painekyllästyspintojen käsittelyyn.
Se  on  ihanteellista  kuluneiden  ja  haalistuneiden  maalipintojen  uudistamiseen  ja  antaa
tehokkaan suojan vuosiksi  eteenpäin.  Soveltuu vesiohenteisten pintakäsittelyaineden päälle
varauksin – turvallisinta on poistaa tällainen pinnoite.

Värisävyt
Valkoinen, voidaan sävyttää sekoittamalla keskenään Osmo Color liuotinohenteisten 
ulkotuotteiden kanssa kaikissa suhteissa tai muilla korkealaatuisilla pigmenteillä.

Käyttöohjeet

Esivalmistelu
Käsiteltävät pinnat puhdistetaan irtoavasta maalista ja puuaineksesta. Likaiset tai mikro-
organismien  saastuttamat  pinnat  pestään  homepesuliuoksella  ja  huuhdotaan  huolellisesti.
Puussa  olevat  terävät  kantit  pyöristetään.  Naulankannat  ja  metallihelat pohjamaalataan
ruosteenestomaalilla.

Pohjustus
Paljaat,kuivat  puupinnat pohjustetaan OsmoColor WR pohjusteella  tai  HydroFob Behandling
pohjustusöljyllä.  Tämä  käsittely  vie  suoja-aineita  syvälle  puuhun  ja  rajoittaa  voimakkaasti
puun  kastumista.  Tämä  käsittely  tehdään  laudan  kaikille  sivuille,  erityisen  huolellisesti
imeytetään ns pääpuut (poikkisahauspinnat) sekä halkeilleet ja huonokuntoiset osat.
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Oksakäsittely / pohjamaalaus
Osmo Color FensterFarbe ei vaadi erillisen pohjamaalauksen käyttöä, mutta halutta ehkäistä
oksankellastumia tai pihkapurkautumia voidaan pohjamaalina käyttää Us-Grund pohjamaalia
samoin jos erittäin imevillä sahalautapinnoilla halutaan minimoida pintamaalin kulutusta.

Varsinainen maalaus
FensterFarbe  maalataan  kahdesti  ohentamattomana.  Ensimmäinen  maalauskerta  laudan
kaikille  sivuille.  Mahdolliset  kittaukset  ennen  viimeistä  maalauskertaa.  Levitys  jäykällä
hyvälaatuisella siveltimellä ohuelti ja tasaisesti puhtaalle ja kuivalle pinnalle.

Kuivumisaika
n. 12 h riippuen levitysmäärästä ja lämpötilasta.

Työvälineiden puhdistus
Lakkabensiini tai tärpätti.

Ainesosat
Auringonkukkaöljy, soijaöljy, karhiaisöljy, titaanidioksidi, lyijytön kuivike, vettähylkivät aineet, 
2-butanonoxim, propiconazol, aromaattivapaa ohenne.

Maalipintojen huolto ulkona
Poista maalipinnoille kertyvä pöly ja lika säännölli-ses harjaamalla pehmeällä harjalla tai 
vesipesulla (tarvitteassa huoltopesuaineella).

Riittoisuus
Höyläpinta 15-25 m2/l, sahapinta 4-15 m2/l

Valmistaja
Osmo Holz und Color Gmbh & Co 
www.osmo.de

Maahantuoja
Sarbon WoodWise Oy, Riihimäki

Myynti
Kausalan Tapetti ja Väri Oy, Hallitie 3
47400 KAUSALA, 05-326 0425

Huom.
Koska tuote sisältää hapettumalla kuivuvia öljyjä on olemassa tuotteeseen tahriutu-neiden 
rättien tms itsesyttymisvaara. Hävitä rätit esim polttamalla tai kuivattamalla ne levitettynä 
viileässä paikassa.


