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  IESAKĀM LIETOT  

 
Līdzeklis Osmo Spray Cleaner ir īpaši piemērots 

iekštelpās eļļotu un vaskotu koka virsmu tīrīšanai un 

kopšanai. Īpaši ieteicams virsmām, kas apstrādātas ar 

produktu Osmo TopOil. 
 

   MANUĀLA APSTRĀDE  

 
1. Notīriet virsmu no netīrumiem un putekļiem. 

2. Izsmidziniet līdzekli uz virsmas. 
 

3. Pēc tam notīriet to ar nenoplukušu kokvilnas drāniņu un 

noberziet sausu. 

 

  PRIEKŠROCĪBAS  

 
> Visefektīvākā tīrīšana 

> Tīra, nebojājot virsmu 

> Pasargā un atjauno virsmu 

> Vienkārša uzklāšana 

> Piemērots mājsaimniecībā un komerciāliem nolūkiem 

> Piemērots visām koku sugām 
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Lietot ar: 

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA 
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KRĀSAS & INTERJERA AIZSARDZĪBA UZKLĀŠANA 

Lietot ar: 

 
 
 

 

   
 

TOPOIL 
 

Eļļas-vaska pārklājums ir īpaši izstrādāts koka mēbeļu 
virsmām un virtuves darba galdiem! 

 
> Dzidrs vai caurspīdīgs, glancēts vai matēts, lietot iekštelpās 

> Ļoti ieteicams gan mēbelēm, gan virtuves darba galdiem, 

kas izgatavoti no koka 

> TopOil padara koka virsmas izturīgas pret parasto sadzīves 

ķīmiju, traipiem un švīkām, kā arī ūdensnecaurlaidīgas. 

Virsmas ir izturīgas pret siekalām un sviedriem, pārtikai 

nekaitīgas, kā arī produkts piemērots bērnu rotaļlietām. 

> Kārtu skaits: uz neapstrādāta koka uzklāt divas reizes. 

Rekonstrukcijas darbiem parasti pietiek ar vienu kārtu, 

kas uzklāta (bez slīpēšanas) uz tīras un sausas virsmas. 

> Kanniņas izmēri: 0,5 L 

> 1 litrs apmēram uz 24 m2, pārklājot pirmo reizi. 

 

 

 

3028 Bezkrāsaina  3058 Bezkrāsaina 3068 Akācija 3061 Dabisks 

zīdaini matēta matēta   

 
  VIRSMAS SAGATAVOŠANA  

 
> Koka virsmai jābūt tīrai, sausai un neapsarmojušai 

(mitruma saturs max.18%). 

> Osmo TopOil ir gatavs lietošanai. Neatšķaidīt! Kārtīgi 

sakratīt pirms lietošanas. 

> Rūpīgi notīriet visus vecos mikroporainos traipus. Vecie 

krāsojumi un lakojumi ir pilnībā jānoņem. Kā parasti, 

uzvelciet aizsargmasku pret putekļiem slīpēšanas darbu 

laikā. Aizpildiet nelielas plaisas, lielākās savienojuma 

vietas vai caurumus koka virsmā, izmantojot produktu 

Osmo Wood Filler. 

> Slīpējiet koka virsmas uzmanīgi. Sāciet ar raupju 

smilšpapīru, beidzamajiem slīpēšanas darbiem mēbelēm 

P220-240. Pirms virsmas eļļošanas, smilšpapīra putekļus 

notīriet ar slotiņu vai putekļusūcēju. 

> Virsmas gala rezultātu ietekmē vairāki faktori, arī koksnes 

stāvoklis. Tādēļ ir nepieciešams vienmēr izmēģinājuma 

pārklājums, it īpaši nezināmām virsmām. 

> Pārāk maz uzklātā produkta dēļ un nepietiekamas 

ventilācijas ietekmes rezultātā var paildzināties nožūšanas 

laiks. 

> Uz tumšām/sarkanīgām koka sugām, lietojot TopOil Dabisks 

produktu, virsma ir nedaudz redzama kā krīta balta. Tādēļ 

iesakām veikt izmēģinājuma pārklājumu. 

 
  MANUĀLA APSTRĀDE  

 
Gatava, apstrādāta virsma 2 dienās, 2 kārtas 

1. Pirmā kārta uz neapstrādāta slīpēta koka apmēram 35 ml/m². 
 

 

2. Vislabāk uzklāt ar neplūksnājošu drānu. Kļūdas 

slapjā pārklājumā var labot 15 minūšu laikā pēc 

pirmās uzklāšanas. 

 

3. Žūšanas laiks apmēram 8 – 10 stundas (normāli 

klimatiskajiem apstākļiem 23 °C temperatūra/ 50% 

relatīvais gaisa mitrums). Zemāka temperatūra un/ 

vai augstāks gaisa mitrums var pagarināt žūšanas 

laiku. Nodrošinot labu ventilāciju. 
 

 

4. Otrā kārta apmēram 35 ml/m ². 
 

 

5. Žūšanas laiks aptuveni 8 – 10 stundas; skatīt 3. punktu. 
 

 

 
  PRIEKŠROCĪBAS  

 
> Pārtikai nekaitīgs saskaņā ar standartu EN 1186 5/14 daļu. 

> Izturīgs pret sadzīves ķīmiju un traipiem 

> Ūdeni atgrūdoša un nodilumizturīga 

> Izturīgs pret siekalām un sviedriem, piemērots bērnu rotaļlietām 

> Drošs cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem (kad nožūst) 

saskaņā ar standartiem DIN EN 71.3 un DIN 53160. 

 
Vairāk informācijas var atrast 

mājaslapā: http://osmolatvija.lv/ 


