Instrukcja użytkowania i konserwacji podłóg drewnianych
olejowanych olejo – woskami OSMO
Podłogi drewniane pomimo zabezpieczenia ich powierzchni twardymi olejo – woskami
OSMO nie są zwolnione z obowiązku pielęgnacji. Największym zagrożeniem dla podłóg
drewnianych, również wykooczonych olejo – woskami OSMO, jest piasek po obciążeniem
ludzkiego ciała. W związku z faktem, że zewnętrzna powłoka OSMO jest bardzo twarda
podlega zarysowaniom. Dlatego też odpowiednia konserwacja podłóg drewnianych
olejowanych systemem OSMO jest tak bardzo ważna.
Poniżej
przedstawiamy
zestaw
kilku
wskazówek
dotyczących
użytkowania
i konserwacji podłóg drewnianych, których zastosowanie pozwoli Paostwu cieszyd się piękną
podłogą drewnianą przez lata.

1. Po naniesieniu powłok Osmo przez czas 10 dni nie przykrywaj podłogi dywanem lub folią
polietylenową (w razie konieczności przykryj tekturą falistą),
2. Zapewnij możliwośd cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu (produkt utwardza się poprzez
oksydację tlenem),
3. Nie myj powierzchni Osmo na mokro przed upływem 10 dni od naniesienia powłok (nawet
czystą wodą),
4. Pierwszą pielęgnację (środek do czyszczenia i pielęgnacji wosku 3029) możesz wykonad nie
wcześniej niż 10 dni od naniesienia powłok Osmo,
5. Chodzid po powierzchni możesz już następnego dnia od naniesienia powłok, ale pamiętaj aby
nie użytkowad ich intensywnie ( np. przesuwanie mebli lub chodzenie w twardym obuwiu),
6. Zabezpiecz meble systemem podkładek filcowych,
7. Pod fotele z kółkami zastosuj specjalistyczne maty ochronne,
8. Zastosuj system zbierania brudu (wycieraczki np. przed wejściem i po wejściu do obiektu,
domu). Prawidłowo zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierad 3 strefy
czyszczenia: zgrubną, pośrednią i osuszającą. W użytku publicznym system zbierania brudu
powinien wynosid minimum 2,5 metra bieżącego ciągu czyszczącego,
9. Usuwaj zawsze na bieżąco piasek i kurz z powierzchni Osmo (odkurzacz, ściereczka, mop ),
10. Oddziel gumowe elementy wyposażenia domu lub przedmioty od powłok Osmo (powłoki
mogą reagowad z gumą),
11. Do codziennego mycia używaj środka o nazwie Wisch Fix 8016 (wg.zaleceo karty aplikacji).
Podłogę zawsze należy myd wilgotnym a nie ociekającym mopem (wytrzyj nadmiar wilgoci
suchą szmatką),
12. Miejscowe intensywne zabrudzenia usuwaj Środkiem do Pielęgnacji i Czyszczenia Wosku
Spray 3031 lub Środkiem do Renowacji i Czyszczenia i Wosku 3029 (wg. karty aplikacji),
13. Wszelkie widoczne uszkodzenia to nic innego jak zarysowania powierzchni powłok twardego
wosku, które należy likwidowad poprzez nanoszenie Środka do Renowacji i Czyszczenia
Wosku 3029 (wg. Karty aplikacji). W użytku domowym czynnośd tą należy wykonad kilka razy
w roku (w przypadku widocznych uszkodzeo – ścieżek komunikacyjnych). W użytku
publicznym należy stosowad ten produkt minimum 1 raz w tygodniu (pielęgnacja ta może byd
wykonana przez użytkownika lub firmę parkieciarską),
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14. W czasie prac remontowych zabezpiecz podłogę przed zniszczeniem (np. tekturą falistą),
15. Głębokie uszkodzenia powłok Osmo należy zeszlifowad delikatnie papierem
o granulacji 120, następnie odpylid i nanieśd (np. szmatką) adekwatny do zastosowanego
wosk olejny (np. 3032 lub inny) we właściwej ilości powłok.

Każdy dystrybutor zobligowany jest do wydania klientowi niniejszej instrukcji użytkowania w momencie
sprzedaży produktu Osmo. Powyższy dokument powinien byd podpisany w dwóch kopiach (jedną z
podpisanych kopii powinien posiadad dystrybutor Osmo). Dokumenty te są podstawą rozpatrywania wszelkich
reklamacji produktu w zastosowaniu na wewnątrz pomieszczeo a zwłaszcza na powierzchniach obciążonych
(np. podłogi, schody, użytek publiczny).

