
PIELIETOJUMS
Osmo TopOil ir dabīgu augu eļļu, vasku un parafīna 
maisījums. Piemērots iepriekš neapstrādātu vai tīrītu 
koka mēbeļu un koka virsmu apdarei. Piemērots arī korķa 
un pulēta betona virsmām. 

TILPUMI
0.125L
0.5L

PATĒRIŅŠ UZ GLUDĀM VIRSĀM (0,5l iepakojums)
1 kārta x 12 m2 
2 kārtas x 7 m2 
3 kārtas x 5 m2

DARBARĪKU TĪRĪŠANA
Osmo Pinselreiniger und Verdunner (bez smaržas)

SASTĀVS
Dabiskas augu eļļas un vaski (saulespuķu sēklu, sojas, 
dadžu eļļas, karnaubas vasks, parafīns). Bezsvina 
saistvielas, ūdeni atgrūdošas piedevas. Dearomatizētais 
vaitspirts.

UZGLABĀŠANA
5 gadi un ilgāk, ja tvertne ir cieši noslēgta, glabāt sausā 
vietā. Ja sala ietekmē sabiezējis, pirms lietošanas 
uzglabājiet istabas temperatūrā vismaz 24 stundas

Izplatītājs:
"Osmo Latvija" SIA
Dzelzavas iela 120C, Rīga, LV-1021
Tel: +371 2732 8887
www.osmolatvija.lv

TOP OIL
EĻĻA VIRTUVES VIRSMĀM

MR.Smolniy | LOFT mēbeles, IG: @mr.smolniy_wood

IEPRIEKŠ APSTRĀDĀTAS KOKA VIRSMAS
Virsmas, kas iepriekš eļļotas ar linsēklu eļļu, var apstrādāt 
ar TopOil bezkrāsains, kad iepriekšējā apdare ir pilnībā 
izžuvusi.
Virsmas, kas bieži un bagātīgi eļļotas ar linsēklu eļļu, 
pirms apdares ar TopOil ir jānoslīpē. Darba virsmām 
piemērota smilšpapīra cietība ir P120-150. Mēbelēm 
P220-240.

KOKA VIRSMU GRUNTĒŠANA AR KLARWACHS 1101 
Darba virsmu gruntēšana ar Osmo Klarwachs 1101 piešķir 
virsmām papildu izturību. Gruntēšana ir īpaši noderīga uz 
ozola, oša, dižskābarža un arī termiski apstrādātām 
koksnēm.
Informācija par produkta uzklāšanu ir pieejama mūsu 
mājaslapā

KOKA VIRSMU GRUNTĒŠANA AR HOLZPROTEKTOR 
4006
Darba virsmu gruntēšana ar Holzprotektor 4006 piešķir 
virsmām papildu mitruma izturību. Gruntēšana ir īpaši 
noderīga koka virsmām mitrās telpās un koka 
konstrukcijām ārdarbos, kur nepieciešama impregnēšana 
bez biocīdiem.
Informācija par produkta uzklāšanu ir pieejama mūsu 
mājaslapā



VIRSMU TONĒŠANA
Tonētu eļļu vienmēr uzklājiet uz tīras koka virsmas. Iepriekš 
ar bezkrāsainu eļļas vasku apstrādātas virsmas ir jānoslīpē.

  Virsmas tonēšana ar tonētu TopOil: Uzklājiet uz koka virsmas 
1-3 kārtas tonētā TopOil saskaņā ar lietošanas instrukciju. Ar 
katru nākamo slāni virsmas tonis kļūs intensīvāks. Ja vēlaties 
gaišāku toni, uz virsmas uzklājiet maksimums 1-2 kārtas tonētu 
TopOil, kā noslēdzošo kārtu izmantot bezkrāsainu TopOil.
  Virsmas tonēšana ar eļļas beici Ol-Beize vai tonētiem eļļas 
vaskiem: Uzklājiet toni uz virsmas saskaņā ar produkta 
instrukciju un ļaujiet kārtīgi nožūt. Kā noslēdzošo kārtu izmantot 
TopOil bezkrāsaina. Balti tonētām virsmām kā noslēdzošo kārtu 
rekomendējam izmantot TopOil Dabiska 3068 vai TopOil Balta 
3037

3058/3028 Bezkrāsaina
bērzs / ozols

3061 Akācija, matēta 
bērzs / ozols

3038 Terra, zīdaini matēta
bērzs / ozols

3068 Dabiska, matēta
bērzs / ozols

3037 Balta, zīdaini matēta
bērzs / ozols

3039 Grafīta, zīdaini matēta
bērzs / ozols

Paraugi uzklāti divās kārtās.

EKSOTISKĀS KOKSNES SUGAS
Dažām ar eļļu bagātām koksnēm, piemēram, riekstkoks, 
tīkkoks, iroko, venge uc, kā pirmo kārtu iesakām izmantot 
cietā vaska eļļu cēlkokam Osmo Klarwachs 1101. Kā 
noslēdzošo kārtu izmantot bezkrāsainu TopOil

AR CIETĀ VASKA EĻĻU APSTRĀDĀTO VIRSMU 
KOPŠANA
Virsmu tīrīšanai parasti pietiek ar mitru drānu. Lai iegūtu 
labākus rezultātus, izmantojiet Osmo Spray Cleaner 8026.

Traipu noņemšana: Lai notīrītu ļoti netīras virsmas, 
izmantojiet Osmo tīrīšanas aizsargvasku WPR 3029 (baltām 
virsmām 3087) 

Regulāra apkope: Kad eļļotā virsma ir nolietojusies un 
vairs nav ūdeni atgrūdoša, ir laiks to atjaunot. Parasti 
pietiek ar vienu plānu kārtu TopOil uz iepriekš notīrītas 
virsmas. Pirms atkārtotas lietošanas ļaujiet virsmām 
nožūt 12 līdz 18 stundas.

UZMANĪBU

- Ar cietā vaska eļļām apstrādātas virsmas nav piemērotas 
izturēt ļoti augstas temperatūras, tāpēc zem karstiem 
traukiem rekomendējam izmantot paliktņus.
- Īpaši sārmainas un skābas vielas, nagu lakas noņēmēji un 
spēcīgi šķīdinātāji bojā eļļoto virsmu. Tie nekavējoties 
jānotīra no virsmas.
- Pārāk biezs slānis un nepietiekama ventilācija ievērojami 
pagarinās produkta žūšanas laiku.
- Mēbeļu un atvilktņu iekšpusi papildus aizsardzībai var 
noklāt, piemēram, ar kokvilnas audumu.

DiVi Handmade IG: @divi_hm

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:

Pirms apstrādes koka virsmai ir 
jābūt sausai un pasargātai no 
netīrumiem.
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• Pārliecināties, ka koksne ir tīra
un sausa. Piemērots slīpēšanas
raupjums pirms eļļas uzklāšnas
ir P120-150.

• Notīriet slīpēšanas putekļus no
virsmas.

• Uzklājiet TopOil uz virsmas ar
dabīgu saru otu vai mikro-
šķiedras rullīti.

• Uzklājiet eļļu perpendikulāri
virsmai, izlīdziniet to gareniski
bez papildu eļļas. Produkta
patēriņs apmēram 35ml/m2.

• Apstrādājiet virsmu no visām
pusēm, lai izvairītos no defor-
mācijām. Īpaši svarīgi ir
apstrādāt plāksnes
šķērsgriezuma laukumus.

• Ja nepieciešams, noslaukiet
lieko eļļu no virsmas ar
neplūksnājošu drānu.

• Ļaujiet izžūt istabas
temperatūrā 12-18 stundas.
Veiciet uzklāšanu vēl 2-3 reizes.

• Virsma pilnībā sacietējusi ir
10-12 dienu laikā pēc pēdējās
apstrādes.

Virsma, kas ieeļota ar TopOil ir 
netīrumus nepiesaistoša un 
nedilstoša. Tā ir izturīga pret 
ūdens, kafijas, tējas, sulas, 
kolas, alus un vīna traipiem. 
Nožuvis pārklājums ir nekaitīgs 
cilvēkiem, dzīvniekiem un 
augiem.




