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POLYX®-OIL TINTS 
Pārbaudīta un uzticama Polyx®-

eļļa krāsu variācijās! 
 

 
3040 

Balts uz 

ozola 

 

 
3074 

Grafīts uz 

ozola 

3067 

Gaiši 

pelēks uz 

ozola 

 

 
3075 

Melns uz 

ozola 

3071 

Medus uz 

ozola 

3072 

Dzintars 

uz ozola 

3073 

Zeme uz 

ozola 

 
 
 

 
30 m2/1l 

 
 
 
 
 

1 KĀRTA 

 
 

 
PRODUKTA APRAKSTS 

Caurspīdīgs, pusmatēts koka apdares materiāls, kas 

unikālā veidā apvieno dabīgo eļļu un vasku 

priekšrocības vienā produktā. 

Osmo Polyx®-eļļa, tonēta ir izturīga pret netīrumiem, 

ūdeni un nodilumu un tā nogludina virsmu. 

Salīdzinājumā ar parastajiem apdares materiāliem, 

augu sastāvdaļu izmantošana veido daudz 

vienmērīgāki tonētu un harmoniskāku izskatu. 

Vienkārša uzklāšana – bez grunts vai starpslīpēšanas 

– tas taupa laiku un naudu. 

Piemērota kokam; mikroporainā virsma ļauj koksnei 

elpot un samazina piebriešanu un sarukšanu. Izturīgs 

pret vīna, alus, kolas, kafijas, tējas, augļu sulas, piena 

un ūdens iedarbību saskaņā ar DIN 68861-1C – 

neveido ūdens pleķus. 

Kad nožuvis, apdares materiāls ir drošs cilvēkiem, 

dzīvniekiem un augiem un tas ir piemērots bērnu 

rotaļlietām atbilstoši EN 71.3 (Eiropas standarts)  un ir 

izturīgs pret siekalām un sviedriem saskaņā DIN 

53160 (Vācijas industriālais standarts). 
 

 
IETEICAMAIS PIELIETOJUMS 

Osmo Polyx®-eļļa, tonēta ir lieliski piemērota visu 

koka grīdu aizsardzībai un apdarei, piemēram, 

masīvkoka un dēļu grīdai, bloku rindas, OSB un korķu 

grīdām, kā arī mēbelēm.  Tā ir ieteicama tikai gaišām 

koku sugām. 
 

 
SASTĀVDAĻAS 

Uz dabīgo augu eļļu un vasku bāzes (saulespuķu eļļa, 

sojas eļļa, saflora eļļa, karnauba vasks un kandelilla 

vasks) parafīns, dzelzs oksīds un organiskie pigmenti, 

titāna dioksīds balts pigments, sikatīvi (žūšanas 

piedevas) un ūdeni atgrūdošas piedevas.  

Dearomatizēts vaitspirts (nesatur benzolu). Produkts 

atbilst ES regulai (2004/42/EK) saskaņā ar GOS 

saturu maks. 500 g/l (Cat. A/i (2010)). 

Sīkāks sastāvdaļu izklāsts pieejams pēc pieprasījuma. 
 

 
TEHNISKIE DATI 

Īpatsvars: 0.90-0.95 g/cm³ 

Viskozitāte: 30-45s DIN EN ISO 2431/4 mm, 

tiksotropa. Smarža: vāja/maiga, pēc nožūšanas bez 

smaržas 

Uzliesmošanas temp. >60°C atb. DIN EN ISO 2719 
 

 
GLABĀŠANA 

Līdz 5 gadiem un ilgāk, ja tvertni glabā sausumā un 

cieši noslēgtu. Ja sabiezējusi sala ietekmē, pirms 

lietošanas turēt 24-36 stundas istabas temperatūrā. 
 

 
VIRSMAS SAGATAVOŠANA 

Koka virsmai ir jābūt tīrai, sausai un nesasalušai 

(mitruma saturs maks. 18%). 

Osmo Polyx®-eļļa, tonēta ir gatava lietošanai, 

neatšķaidīt. Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. 

Rūpīgi notīrīt vecus mikroporainus krāsojumus. Vecas 

krāsas un lakas ir pilnībā jānoņem. Vispārīgs 

nosacījums ir putekļu maskas valkāšana slīpēšanas 

laikā. Nelielām plaisām, lielākiem salaidumiem vai 

caurumiem kokā izmantot (Osmo Wood Filler). 

Slīpējiet koka virsmas uzmanīgi.  Sāciet ar raupju 

smilšpapīru – noslēdzošā slīpēšana grīdām P120-150, 

mēbelēm P180-240. Pirms virsmas eļļošanas, notīriet 

slīpēšanas putekļus ar slotu vai putekļsūcēju. 

Apstrādāto virsmu, visa cita starpā, ietekmē koka 

dabīgās īpašības. Tāpēc vienmēr ir jāveic 

izmēģinājuma uzklāšana, it sevišķi uz nezināmām 

virsmām. 
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UZKLĀŠANAS PAŅĒMIENI 

Caurspīdīgi tonēta: 

Plānā un vienmērīgā kārtā uzklājiet uz tīras un 

sausas koksnes tās šķiedru virzienā ar Osmo 

dabīgo saru otu vai Osmo mikrošķiedru rullīti, 

Osmo grīdas otu 150 mm un labi noklājiet. 

Ļaut nožūt apm.24 stundas, nodrošinot labu 

ventilāciju. Ja nepieciešama spēcīgāka krāsas 

intensitāte, atkārtojiet procesu (bet ne vairāk kā 2 

kārtas). 

Gaiši tonēta krāsojuma efekts: 

20 minūšu laikā pēc uzklāšanas, noslaukiet 

produktu koka šķiedras virzienā ar lupatiņu vai balto 

pulēšanas spilventiņu. Ļaut nožūt apm.24 stundas, 

nodrošinot labu ventilāciju. Intensīvs tonējums: 

Šim nolūkam iesakām Osmo Wood Wax Finish. 

Svarīgi: Grīdu vismaz vienreiz apstrādājiet ar 

Polyx®-eļļu, tonēta. 

Pēc pilnīgas nožūšanas, uzklājiet segkārtu ar Osmo 

Polyx®-eļļu. 
 

 
DARBARĪKU TĪRĪŠANA 

Ar Osmo Brush Cleaner (nesatur aromātiskus 

savienojumus). 
 

 
ŽŪŠANAS LAIKS 

Apm. 24 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 

°C/50 % rel. mitrums).  Zemākas temperatūras 

un/vai augstāks gaisa mitrums var paildzināt 

žūšanas laiku. Žūšanas laikā nodrošināt labu 

ventilāciju. Pēc 2-3 nedēļām, virsma ir pilnībā 

sacietējusi. 
 

 
PATĒRIŅŠ 

1 litrs nosedz apm. 30 m² ar vienu kārtu. 

Produkta patēriņš ir ļoti atkarīgs no koksnes 

īpašībām.  Visa informācija attiecas uz gludām un 

ēvelētām/zāģētām virsmām. Citas virsmas var 

novest pie mazākas segtspējas. 
 

 
IEVĒROT 

Eļļas izceļ koka dabīgo krāsas toni (ilgstoša 

slapjuma efekts). Pārāk bagātīga produkta 

uzklāšana un nepietiekama ventilācija, paildzina 

žūšanas laiku. 

Tumšām un ekstraktiem bagātām cietkoksnēm 

(piem., Wenge, Mahogany,  Merbau  utt.),  iesakām 

uzklāt Osmo Wood Wax Finish, bezkrāsains, ļoti 

plānā kārtā. Ieteicama ir izmēģinājuma uzklāšana. 

Korķa grīdām, to augstās absorbēšanas spējas dēļ, 

pārliecinieties, ka koka apdares materiāls tiek 

uzklāts īpaši plānā kārtā. Korķa gadījumā ir 

jārēķinās ar ilgākiem žūšanas laikiem. 

     Uzmanību: Skapju iekšpusē un atvilktnēs uzklāt 

maks. vienu plānu kārtu ar lupatiņu. 

Koka virsmas, kas apstrādātas ar Polyx®-eļļu, 
tonētu, ir viegli kopjamas.  Raupjus netīrumus 
novāciet ar slotu vai putekļu sūcēju. Tīrīšanai, 
mazgāšanas ūdenim pievienojiet Osmo Wash and 
Care un tīriet virsmu ar mitru (ne slapju!) slotu. 

Svarīgi: Grīdu vismaz vienreiz apstrādājiet ar 

Polyx®-eļļu, tonēta. Jebkuru otas triepienu var 

noņemt ar nelietotu sausu mikrošķiedras rullīti 30 

minūšu laikā pēc uzklāšanas. Pēc pilnīgas 

nožūšanas, uzklājiet segkārtu ar Osmo Polyx®-eļļu. 
 

 
UZMANĪBU 

Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz 

ādas un apģērba.  Satur 2-butanona oksīmu. Var 

radīt alerģisku reakciju. Ja nepieciešama 

medicīniska palīdzība, uzrādiet produkta tvertni vai 

etiķeti. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. 

Brīdinājums: Izmazgāt katru lupatiņu, kas 

piesūcināta ar šo produktu uzreiz pēc lietošanas vai 

glabāt hermētiskā tvertnē (pašaizdegšanās risks). 

Nožuvušais apdares materiāls ir klasificēts kā B2 

(normāla uzliesmojamība) saskaņā ar DIN 4102 

noteikumiem. Drošības datu lapa pēc pieprasījuma. 
 

 
LIKVIDĒŠANA 

Pārpalikušā produkta un pilnībā iztukšota 

iepakojuma izvietošana saskaņā ar vietējiem 

oficiāliem norādījumiem (atkritumu koda numurs 08 

01 11). Otrreizēji pārstrādāt var tikai pilnībā 

iztukšotas tvertnes. 
 

 
KRĀSU TOŅI 

3040 Balts 

3067 Gaiši pelēks 

3071 Medus 

3072 Dzintars 

3073 Zeme 

3074 Grafīts 

3075 Melns 
 

 
TVERTŅU TILPUMI 

0.75 L; 2.50 L; 10 L; 25 L 
 

 
Iepriekšminētā informācija ir sniegta balstoties uz 

mūsu labākajām zināšanām, bet tā neuzliek 

nekādas saistības. 
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