
PLEJE OG VEDLIGEHOLD AF OVERFLADER  
BEHANDLET MED OSMO HÅRDVOKSOLIE

FJERNELSE AF SVÆRE PLETTER
Svære pletter fra f.eks. skosåler er lette at 

fjerne med Osmo 3029, klar eller 3087, hvid 

Vedligholdelsesvoks. Dåsen rystes og midlet 

lægges på med en hvid svamp eller en Osmo 

Easy Pad fnugfri klud. Pletten gnubbes og den 

opløste snavs tørres væk. Til lettere rengøring 

og vedligehold findes OSMO 3029, klar eller 

3087, hvid Vedligeholdelsesvoks også som 

spray.

PUNKTRENOVERING - SKADER/RIDSER
Har overfladen fået mindre skader/ridser er 

det oftest tilstrækkeligt med en rengøring og 

påføring af ny hårdvoksolie.

Er dette ikke tilstrækkeligt, gør da følgende:

A  Fjern skader/ridser ved at slibe med fint  

 sandpapir korn 150.

B   Efterbehandel den afslebne overflade 

 med OSMO Hårdvoksolie eller et pig- 

 menteret Osmoprodukt af samme type 

 som blev anvendt ved grundbehandlingen.  

 Påfør et tyndt lag med en hvid svamp, en 

 Osmo Pensel eller en Osmo Easy Pad fnug- 

 fri klud.

C   Det er vigtigt, at den foreskrevne tørretid 

 overholdes.  

 Se aktuel tørretid på det enkelte produkt.

Følg denne instruktion og den hårdvoksolierede overflade forbliver holdbar, smuk og let at pleje!

GENERELT
Ved indgangen bør ligge en god entrémåtte, 

som kan samle så meget smuds som muligt. 

Brug altid kun lidt vand da træoverflader kan 

tage skade. Er størstedelen af gulvet så stærkt 

nedslidt, at en behandling med Osmo 3029, 

klar eller 3087, hvid Vedligeholdelsesvoks ikke 

er tilstrækkelig, er en periodisk vedligeholdelse 

nødvendig.

REGELMÆSSIG RENGØRING
Overflader behandlet med Osmo Hårdvoksolie 

er lette at gøre rene. Løs snavs støvsuges eller 

tørmoppes regelmæssigt.

VASK 
Når det er nødvendigt, er det enkelt at vaske 

med Osmo 8016 Rengøringsmiddel. Dosering 

1-2 hættefulde 8016 til 5 liter lunkent vand. 

Ved mere snavsede gulve 1-2 hættefulde 8016 

til 1 liter vand. Anvend en let fugtig moppe. 

Overfladen skal være tør efter 1-2 minutter.

OPFRISKNING
OSMO 3029, klar eller 3087, hvid Vedlige-

holdelsesvoks anvendes efter vask og ellers 

efter behov for let at opfriske hårdvoksoliens 

overflade - 2 teskefulde rækker til ca. 1 m², 

0,5 liter til 35-50 m². Dåsen rystes og midlet 

påføres meget tyndt på den rene, tørre over-

flade med en mikrofibermoppe eller en Osmo 

Easy Pad fnugfri klud.

D  Opleves overfladen som tør eller har den  

 mistet farve, påføres et tyndt lag hård- 

 voksolie - følg pkt. b-c.

E  Ved behov gives gulvet en opfriskning 

 med OSMO 3029, klar eller 3087, hvid 

 Vedligeholdelsesvoks på hele overfladen.

 VEDLIGEHOLDELSE
 Vedligeholdelse udføres en gang om året 

 eller oftere, hvis overfladen er meget  

 snavset, mat eller slidt.

A  Løs snavs støvsuges eller tørmoppes.

B  Rengør overfladen grundigt, med en  

 mikrofibermoppe. Brug OSMO 8016   

 Rengøringsmiddel blandet med vand  

 doseret max. 1:1 afhængig af, hvor snav- 

 set gulvet er. Spar på mængden af vand.

C  Gulvet skal tørre mindst 30 min. inden 

 arbejdet fortsættes. Det skal være helt   

 tørt.

D  Ryst dåsen grundigt og hæld eller spray 

 OSMO 3029, klar eller 3087, hvid  

 Vedligeholdelsesvoks ud på et mindre 

 område.

E  Påfør produktet i et tyndt lag og arbejd 

 det ind i overfladen med mikrofibermoppe.

F  Eventuelt overskydende olie aftørres/ 

 jævnes med en Osmo Easy Pad fnugfri 

 klud.

G  Når gulvet har tørret i ca. 2-4 timer, er det 

 klar til brug.

 PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
 Det er vigtigt at gulvet er helt rent før 

 påføring af ny hårdvoksolie, da rester af  

 OSMO 3029, klar eller 3087, hvid  

 Vedligeholdelsesvoks kan give et mælke- 

 agtigt udseende. Start derfor altid en  

 periodisk vedligeholdelse ved at følge 

 punkterne a-c under Vedligeholdelse.

 Er den skadede overflade pigmenteret, skal  

 skaden punktrepareres inden slutbehand- 

 lingen.

A  Påfør et meget tyndt lag OSMO Hård- 

 voksolie, af den slags som blev brugt ved 

 grundbehandlingen, med en OSMO 

 penselbørste eller en OSMO Mikrofiber- 

 roller.

B  Lad olien tørre i ca. 12 timer inden gulvet 

 tages i brug.


