
                           

 Hooldusjuhised puhastuskomplektile 

Puidust ja korgist põrandatele, mis on kaetud Osmo Color õlivahadega.  

Osmo Color õlivahadega kaetud puitpõrandad ühendavad endas parima kvaliteedi  ja erakordse vastupidavuse ning  lihtsa hoolduse.  

Osmo Color õlivahad on tervisele ohutud ja keskkonnasõbralikud tooted. Õlivahad täidavad järgmiste ohutusnormide nõuded - DIN 53160 

(kuivanult sülje ja higi kindlad) ja  DIN EN 71 (sobilikud kasutamiseks laste mänguasjadele).  

Õlivaha on väga vastupidav, tungib sügavale puidu sisse, hoides puitu elastse ja tervena ja  jätab pinnale vetthülgava kihi. Pinnakate on poorne 

ning lastes puidul hingata.  

Õlivahaga kaetud pinnad on vastupidavad veini, õlle, kolajookide, kohvi, tee, puuviljade, mahlade, piima  ja vesi plekkidele (vastavad DIN 

68861-1 C kehtestatud nõuetele).  

Osmo Color õlivahadega kaetud pinnad ületavad kulumiskindluselt tavapäraseid lakitud parkette. 

Vastavad testid on läbiviidud vastavuses DIN 51 963 nõuetele sõltumatu Polümeeride Instituudi Florsheim-Wicker poolt. 

Osmo Color õlivahadega kaetud põrandaid on lihtne puhastada, hooldada ning renoveerida.  

Esmane hooldus ja puhastamine (ka eelnevalt viimistletud põrandad peale paigaldust) 

Eelnevalt õlivahaga kaetud puitpõrandad tuleb peale paigaldust puhastada. Lahtine tolm ja mustus on soovitav eemaldada harja või 

tolmuimejaga. Tugevamad plekid võib eemaldada niiske lapi või mopiga kasutades Osmo Wish-Fix (Pese ja Hoolda 8016)) vesilahust. Vajadusel 

kuivatage põrand peale niisket puhastust. Väga tugevaid plekke, mis ei allu eeltoodud vahenditele saab puhastada hooldus- ja puhastusvahaga. 

(Kas tavaline või aerosoolpakendis 3029). 

Kandke või pihustage puhastusvaha plekile (põrand peab olema täiesti kuiv), oodake mõni hetk ja pühkige plekk poleerimislapiga ära. 

Kui see ei aita kasutage pleki eemaldamiseks abrasiivseks puhastuspatja.  

Vajadusel võib parandatud koha või kogu põranda katta õhukese kihi hooldusvahaga. (2 teelusikatäit 1 m
2
 või  80-100m²/1L, aerosoolpakend 

0,4 l on  ettenähtud  32-40 m² pinna hooldamiseks). 

Väiksemad pinnad poleerida peale vaha pealekandmist lapiga, suurematel pindadel on soovitav kasutada poleermasinat ja valget poleerpatja. 

Regulaarne puhastamine ja hooldus kodumajapidamistes.  

Igapäevaseks puhastuseks on piisav tolmumopi, harja või tolmuimejaga teostatud kuivpuhastus. Vajadusel võib kasutada ka niisket puhastust 

näiteks kasutades Osmo Color Opti-Set mopikomplektis olevaid puhastusmoppe või analooge ja puhastuskontsentraadi Wish-Fix (Pese ja 

Hoolda) vesilahust. 

Väga tugevate plekkide eemaldamiseks võib kasutada Osmo hooldus- ja puhastusvaha (vt. kasutamist eelmisest lõigust).  

Aegajalt vajavad õlitatud põrandad hooldusõlitust, käidavamad kohad vahel ka täiendavat koht hooldusõlitust. Eelnimetatud tõid on võimalik 

teostada kasutades Osmo Color hooldusvaha või kandes põrandale uue kihi Osmo Color originaal õlivaha (näiteks tooted 3032 või 3062). 

Regulaarne puhastus ja hooldus ühiskondlikes ruumides (bürood, koolid, kauplused jne.). 

Põrandat tuleb puhastada iga päev või ka tihedamalt kui selleks ilmneb vajadus. Niiskeks puhastuseks on soovitav kasutada Osmo Color  Wish-

Fix kontsentraadi vesilahust (NB! Jälgida, et kasutataks niisket puhastust mitte märga, liigne vee kasutamine rikub puitpõranda!). 

Hooldusõlitust või töötlust hooldusvahaga tuleb teostada regulaarselt ja vastavalt ruumide kasutuskoormusele. Enne hooldust tuleb põrand 

puhastada ja lasta tal täielikult kuivada, teotada hooldusõlitus ning lasta peale selle teostamist kindlasti 10-12 tundi kuivada. Küsige 

ühiskondlike ruumide hooldusjuhiseid Osmo Color toodete müüjatelt! 

Kõikide õlitatud põrandate puhul on võimalik vajadusel ka nende osaline renoveerimine. 

Korralikult hooldatud põrand on kauakestev ja nägus! 

Parimad tingimused puitpõrandatele on temperatuur umbes 20
 o

 C  ja õhuniiskus 50-65 %, vajadusel kasutage õhuniisuteid. 
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PUHASTUS- JA KAITSEVAHA 3029 
PUHASTUS- JA KAITSEVAHA Spray 3029 

Kasutuskohad 
Sisetingimustes tugevalt määrdunud puitpindade puhastamiseks ja hooldamiseks.

Kasutamine (tavaline puhastusvaha) 
Puhastada pind eelnevalt lahtisest mustusest ja tolmust, vajadusel pese pind Wisch-Fix-i ja vee lahusega. Veenduge enne toote kasutama 

hakkamist, et puidu pind oleks täielikult kuivanud. Kasutada pealekandmiseks kas puuvillast lappi või poleerkäsna piki puidusüüd hõõrudes. 

Suuremate pindade puhul võib kasutada ka poleermasinat ja valget poleervilti.  

Töötades tagada korralik ventilatsioon. Õlised lappe hoida õhukindlas või veega täidetud anumas.  Kuivamisaeg 8-10 tundi. 

Kulu 80-100m²/1L 

Pakend  1 l; 10 l ja 25 l 

Kasutamine (Spray puhastusvaha) 
Pihustada vaha kuivale pinnale, lasta mõjuda 5-15 min. Ning seejärel eemaldada plekk suure imamusega käsna või lapi abil pinda hõõrudes. 

Töötades tagada korralik ventilatsioon. Õlised lappe hoida õhukindlas või veega täidetud anumas.  Kuivamisaeg 8-10 tundi. 

Kulu 80-100m²/1L 

Pakend  0,40 l pihustuspudel. 

Koostis 
Taimsed õlid, vahad, vaigud, kuivatusaine sikatiiv, vett-tõrjuvad abiained.

Vastab Euro normile EN 71 

Säilitamine 
5 aastat originaalpakendis, hoida lastele kättesaamatus kohas! 

WISCH-FIX 

(Pese ja Hoolda, toote kood 8016) 

PESUVAHEND PUITPÕRANDATELE 

Toode põhineb taimsetel õlidel ja vahadel. 

Õlitatud puidu puhastusvahend kontsentraadina. Sobib igapäevaseks puhastamiseks ja hooldamiseks. Värskendab ja puhastab samaaegselt. 

Soovituslik  kasutamine  põrandatel  vähemalt  korra  kuus. 

Doseerimine: 1 korgitäis (u. 10-15 ml) 1 L vee kohta. 

Toode on ohutu nahale  ja on lahusti-, värvi- ja lõhnaainevaba. 

Pakendite suurused: 1 L; 5 L ja 10 L 

Säilitamine: 5 aastat originaalpakendis tihedalt suletuna. Biolangunev. 

Hoia puhastusvahend lastele kättesaamatus kohas  ja  ära kalla puhastusvahendi kontsentraati kanalisatsiooni. 
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