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Panelvax
STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION
För väggar, tak och möbler av trä

Skyddar och förskönar vägg- och takpanel men även möbler, barnleksaker, dörrar, bjälkar, limträ och annat vertikalt
trä inomhus.
Sidenmatt
Vit, transparent (7393) eller vit, täckande (7394)
Vattenbaserad, luktfri - mikroporös
Vattenavvisande och mycket slitstark
Snabbtorkande

Åtgång

1 liter räcker till ca. 16 m2 vid 1 applicering

Torktid

3-4 timmar i normala klimatförhållanden 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet för-längs
torktiden väsentligt. Vid förekomst av mycket kvist eller risk för hartsgenomslag rekommenderas 10 timmars torktid
mellan strykningarna.

Verktyg

Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller eller Osmo Easy Pad luddfri trasa (i skåp/lådor).

Osmo Pensel

Osmo Mikrofiberroller Osmo Easy Pad

1. Förberedelser

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). Eventuell tidigare behandling slipas bort med fint sandpapper innan appliceringen påbörjas. Även obehandlat gulnat trä ex. paneler rengörs alt. slipas med finare sandpapper.
Därefter dammsugs/dammtorkas ytan fri från damm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras
med Osmo Träspackel. Vid förekomst av springor bör spackel i träets färgton alltid användas.
Osmo Panelvax är färdig att använda, spädes ej, omröres noga.
Observera att det slutliga resultatet och åtgången av produkt alltid påverkas av träets naturliga kulör, ålder och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga
att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas.
Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna.
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2. Applicering
Vägg- och takpanel, möbler, dörrar etc (1-2 appliceringar).
Arbeta inte med för stora ytor i taget och alltid i hela planklängder eftersom produkten är vattenbaserad och därför
torkar snabbt.
a. Applicera produkten tunt i fiberriktning med Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller eller Osmo Easy Pad luddfri
trasa (inuti lådor, skåp etc). Efterstryk inte med verktyget över ytan innan produkten torkat, då det kan ge ränder.
Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
b. Låt torka 3-4 timmar, sörj för god ventilation.
c. Vid behov/träresning mellanputsa försiktigt i träets fiberriktning med Abralon korn 500, därefter görs ytan fri från
damm.
d. Applicera ett andra tunt lager på samma vis.
e. Låt torka i 3-4 timmar, sörj för god ventilation.
Vid renovering krävs oftast endast 1 applicering på den rena, torra ytan. Inuti lådor, skåp etc. utförs endast 1 tunn
applicering med Osmo Easy Pad luddfri trasa.

3. Rengöring av verktyg
Verktyg rengörs direkt efter användning med tvål och vatten

De avbildade kulörproverna är utförda på furu och fotograferade. Det finns alltid risk för att färgavvikelser uppkommer vid tryckning/utskrift av broschyrmaterial.

7394 vit
täckande

Importör:
Welin & Co
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Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar
i instruktionen utan föregående meddelande.

7393 vit
transparent

