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ТОП ОЙЛ TOPOILHIGH SOLID 

Oil-wax wood finish 
 

 
3028 
Безцветен 
сатен 

3058 
Безцветен 
матt 

3061 
Акация 

3068 
Натурално 

24 m2 / 1l 
 
 
 
1 COAT 

 
 

ОПИСАНИЕ 
Безцветно или прозрачно покритие за дърво на 
база естествени растителни масла и вакси за 
мебели и кухненски плотове от дърво. 
Микропорьозно покрите, не се напуква, не се 
бели и не се люпи. Устойчиво на вино, бира, 
кола, чай, кафе, плодови сокове, мляко съгласно  
DIN 68861-1A – без следи от вода. След 
изсъхване е безвредно за хората, животните и 
растенията; подходящо за детски играчки 
съгласно EN 71.3 (European norm) и усточойчиво 
на пот и слюнка съгласно DIN 53160 (German 
industrial norm). 

 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА 
Osmo Top Oil е идеален за защита на вътрешни 
мебели и работни повърхности от масивно 
дърво или слепени панели (като кухненски 
плотове, маси, бюра, рафтове и др). Подходящо 
за корк и ОСБ. 

 
СЪСТАВ 
На базата на естествени растителни масла и 
вакси (слънчоглед, соя, магарешки бодил, 
каранубова и кандедилова вакси), парафин, 
безоловни сикативи и водоотблъскващи 
добавки. Дезароматизиран уайт спирит (benzene-
free). Класификация ЛОС съгласно Европейските 
директиви (2004/42/EC): извън обхват. 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Отн. тегло: 0.92-0.97 g/cm³ 
Вискозитет: 50-70s DIN EN ISO 2431/4 mm, 
thixotropic 
Миризма: слаба/лека; след 
изсъхване без миризма 
Точка възпламеняване:: >60°C acc. 
DIN EN ISO 2719 

 

СЪХРАНЕНИЕ: 
До 5 и повече години при добре затворена 
опаковка и на сухо място. Ако замръзне, 
оставете за 24 – 36 часа на нормална стайна 
температура. 

 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 
Дървената повърхност трябва да бъде чиста, суха 
и незамръзнала (влажност до 18%). 
Osmo Top Oil е готов за употреба. Разклатете 
добре преди това. 
Почистете добре старите микропорьзни петна. 
Стари лакове или боя трябва да бъдат напълно 
премахнати. Използвайте маска при шлайфане. 
Китвайте малки пукнатини и дупчици (с Osmo 
Wood Filler). 
Шлайфате повърхността внимателно. Започнете 
с по-груба шкура, финално с фина шкурка за 
мебели P220-240. Премахнете праха преди 
нанасяне на маслото. Готовата повърхност, 
наред с други фактори, се влияе от природните 
характеристики на дървесината. Затова 
препоръчваме пробно полагане, особено за 
непознати повърхности. 

 

 
МЕТОДИ НА ПОЛАГАНЕ 
Нанесете тънък слой по дължина на дървесните 
жили с кърпа без власинки. Осигурете съхнене 
при добра вентилация около 8-10 часа. 
Повторете 2-3 пъти.. 
За реновиране обикновено 1 слой е достатъчен, 
нанесен с кърпа без власинки.  

 

 
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 
С Osmo Brush Cleaner (БЕЗ АРОМАТНИ 
СЪСТАВКИ). 

 

 
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ 
Прибл. 8-10 часа при нормални климатични 
условия (23°C / 50 % о т н .  в л а ж н о с т ). По-
ниски температуви и по-висока влажност 
увеличават времето за съхнене. Осигурете добра 
вентилация. 
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РАЗХОДНА НОРМА 
1 литър покрива прибл. 24 m² на 1 
ръка. 
Покривността зависи и от вида на дървесината. 
Дадената разходна норма е за шлайфана 
дървесина. Други повърхности могат да 
увеличат разхода. 

 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 
Top Oil 3058 Безцветно покритие подчертава 
цвета на дървото  (т.н. постоянен мокър ефект). 
Top Oil 3068 Натурално неутрализира точно т.н. 
мокър ефект и предаваневидима защита на 
дървесината като запазва максимално сцета на 
необработено дърво. Върху тъмни/червени 
дървесини стои леко варовито бяло.  
Top Oil 3061 Акация – леко пигментиран финиш с 
елеганта визия. 
При нанасяне на твърде много масло и 
недостатъчна вентилация времето за съхнене се 
удължава. За вътрешни части на мебели и  
чекмеджета положете тънък само един слой с 
кърпа без власинки.  
Ако се търси по-гланцов ефект, след изсъхване 
използвайте Osmo Liquid Wax Cleaner 
(почистваща вакса) след което полирайте след 
изсъхване.  
Покритието е лесно за поддръжка. Премахнете 
прахта с прахосмукачка или метла. Добавете 
към водата Osmo Wash and Care концентрат и 
почистете с навлажнена кърпа. (не мокра!). 
Използвайте Osmo Liquid Wax Cleaner за 
премахване на петна и едновременно за 
реновиране на повърхността. 

 

 
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Не бива да попада в ръцете на деца. Избягвайте 
досег с очите и кожата. При досег с очите 
незабавно изплакнете обилно с вода и се 
консултирайте с лекар. Използвайте само в 
добре проветрени помещения. Съдържа 2-
бутаноноксим. Може да предизвика алергична 
реакция. При поглъщане незабавно се 
консултирайте с лекар и му покажете опаковката 
и етикета. Изхвърляйте празните опаковки 
съгласно регулациите (AVV 08 01 11). 
Внимание:  Пропитата с течния продукт 
кърпа изперете незабавно след употреба и 
съхранете в херметичен, затворен метален 
съд (опасност от самозапалване!). 
 Изсъхналата повърхност е класифицирана като 
нормално запалима по DIN 4102. 

 

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ 
Изхвърлете напълно изпразнената от остатъци 
опаковка на място за вторични суровини. 
Остатъка от продукта изхвърлете на място за 
проблемни отпадъци. Код по наредба за 
отпадъците: 08 01 11. Само напълно празни 
опаковки могат да се рециклират. 
 

 
ЦВЕТОВА ГАМА 
3028 Сатен безцветен 
3058 Мат безцветен  
3061 Акация 
3068 Натураленl 
 
 
ОПАКОВКА 
0.5 L 
 
 
Горната информация е дадена при добро желание и 
съвест, но не дава гаранция 
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