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HARDVOKS-OLJE PIGMENTERT 
HARDVOKS-OLJE EFFEKT 
DEKORVOKS

PRODUKTER
Hardvoks-Olje Pigmentert 3040 Hvit, 3041 Naturell, 3067 Lys grå, 3071 Honning, 3072 Rav, 3073 Terra, 3074 Grafitt, 
3075 Svart.  
Hardvoks-Olje Effekt 3191 Sølv, 3092 Gull. 
Dekorvoks 3101 Fargeløs, 3111 Hvit, 3102 Dampet Bøk, 3103 Lys Eik, 3164 Eik, 3168 Eik antikk, 3123 Gyllen brun, 
3119 Hav, 3118 Hellegrå, 3136 Bjørk, 3138 Mahogny, 3142 Fjell, 3143 Cognac, 3137 Kirsebær, 3166 Vanøtt, 3161 
Ibenholt, 3192 Sølv poppel, 3129 Kongle, 3130 Skifer, 3188 Snø, 3172 Silke, 3104 Rød, 3105 Gul, 3125 Blå, 3131 
Grønn, 3165 Brun, 3132 Grå beige, 3169 Svart, 3115 Lys grå, 3181 Steingrå, 3116 Leire, 3186 Snø matt. 

PRODUKTBESKRIVELSE
Overflatebehandling laget med basis i naturlige oljer og vokser i ett produkt. Vann og smussavvisende, og gir en 
slitesterk og naturlig overflate. Produktet trekker inn i treet, og gir en beskyttende overflate mot utvendige påvirkninger 
som vann, kaffe, vin, juice m.m. ihht. DIN 68861-1A. Diffusjonsåpen, ripesikker og flasser ikke av. Når produktet er tørt, 
avgir ikke overflaten noen skadelige stoffer for mennesker eller dyr. Kan benyttes på barneleker av tre, ihht. DIN 53160, 
EN 71.3. 

ANBEFALT BRUK
Produktene er ideele for bruk på vegg av heltre, kryssfinér og OSB. Kan også benyttes på tak, møbler og andre 
interiørdetaljer. Ved bruk på gulv, benkeplater og andre flater utsatt for slitasje, skal det kun brukes ett strøk farge og 
påføres ett toppstrøk med fargeløs hardvoksolje. Kun to strøk totalt. Se egen FDV for Hardvoks-Olje Original. 
På enkelte eksotiske treslag anbefaler vi Osmo Klarvoks Ekstra Tynn 1101.  
For mer informasjon om eksotiske treslag, se vår webside www.osmonorge.no. 

FORARBEID / PÅFØRING
Se teknisk datablad for det enkelte produkt.

LAGRING / OPPBEVARING
Holdbarhet 5 år eller lengre. Forutsetter at boksen er lukket og tett og lagret tørt.  
Dersom boksen utsettes for frost, la innholdet oppnå romtemperatur 24 - 36 timer, før den omrøres godt og benyttes.

AVFALLSHÅNDTERING 
Produktrester og tømt embalasje leveres i henhold til lokale offisielle retningslinjer. Resirkuleres som farlig avfall, 
kode (EWC): 08 01 11. Kun tømt embalasje kan resirkuleres.

HELSE OG SIKKERHET
Se produktets sikkerhetsdatablad for informasjon om helse og sikkerhet.

BEMERK
Flater som dekkes til av feks. møbler, bilder og tepper vil over tid forandre farge da flater behandlet med naturlige oljer 
blir mørke i fravær av lys. Dette synes best på lyse farger. En allerede mørknet flate vil jevne seg ut igjen når den får 
nok lys. Vi anbefaler å vente med å henge opp, eventuelt legge på tepper de første månedene etter behandling vil 
effekten reduseres men ikke forhindre mørkningen av oljen.

RENHOLD
Overflater behandlet overnevnte produkter skal herdes en uke før overflaten kan vaskes første gang. 
Vi anbefaler å fjerne støv med microfiberklut, og kun bruke fuktig klut ved behov når det er flekker. 
Ved rengjøring benyttes Osmo 8016 Vask og Pleiemiddel. Dosering ca 30ml/liter i lunket vann,eller bruk 8026 Spray 
Cleaner. Bruk en lett fuktet microfiberklut. Flaten skal være tørr etter 1-2 minutter.
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FLEKKFJERNING
Vanskelige flekker som f.eks. skomerker løsnes enkelt med Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks. Boksen ristes og 
middelet legges på med lofri klut, Osmo Superpad eller Easy Pad. Vent noen minutter, gni på flekken og den oppløste 
skitten tørkes bort. For enklere flekkfjerning finnes også 3029 Rens og Vedlikeholdsvoks som spray. 

RENOVERING AV SKADER/RIPER
Skader eller reperasjoner utbedres med samme produkt som ble benyttet ved første gangs behandling.

1. Slip bort skader/riper med et fint sandpapir 150 korning i treets lengderetning.
2. Påfør et tynt lag med med riktig farge eller fargeløs hardvoksolje avhengig av tidligere behandling. 
    Bruk en hvit Osmo Superpad, pensel eller Easy Pad. 
 
VEDLIKEHOLD
Vask og rengjøring gjøres etter behov og skjønn.
For flater utsatt for slitasje og som er overflatebehandlet med fargeløs hardvoksolje, se egen FDV for fargeløs 
hardvoksolje.  

ANSVARSBEGRENSNING 
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Osmos beste kunnskap, basert på labratorietesting og praktiske 
erfaringer. Osmo kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet, mindre produktendinger kan bli 
gjennomført for å overholde lokale krav. Osmo forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel. 

Dette FDV databladet erstatter alle tidligere utgaver, osmo anbefaler i tillegg til å se på FDV og se på 
sikkerhetsdatablad og teknisk datablad for dette produktet. Se vår hjemmeside www.osmonorge.no for mer 
informasjon.
 
Utgitt dato 01.04.2020 
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Behandlet flate/type underlag:
 
 

Benyttet produkt:
 
 

Fargenavn:
 

Arbeid utført av:
 
 

Dato og signatur: 


