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Návod na údržbu kuchyňských pracovních desek pro povrch s úpravou OSMO
Dekoračním voskem, Top Olejem nebo Tvrdým voskovým olejem
Rozhodli jste se pro kuchyňskou pracovní desku ze dřeva s povrchovou úpravou OSMO „Dekoračním voskem,
Top Olejem nebo Tvrdým voskovým olejem“. OSMO „Dekorační vosk, Top Olej i Tvrdý voskový olej “
zdůrazňuje přírodní charakter dřeva. Průzračný povrch zvýrazňuje žilkování a strukturu dřeva. Zároveň jsou
OSMO voskovými oleji uspokojeny požadavky na ekologicky nezávadný materiál. Tyto výhody jsou
zaručeny pečlivým výběrem a čištěním přírodních surovin. Speciální receptura na bázi přírodních rostlinných
olejů a vosků ovlivňuje velmi vysokou odolnost vůči mechanickým a chemickým vlivům: v kombinaci
s OSMO dekoračním voskem, Top olejem a Tvrdým voskovým olejem byla vyvinuta OSMO „ Vosková
údržba a čistící prostředek „. Při vhodné péči je tak povrch stále zásobován přírodními tvrdými vosky ( vosk
carnauba a candelilla). Kuchyňská deska je natrvalo odolnější, aniž by se vytvořil film.
OSMO „ Vosková údržba a čistící prostředek“ sestává z jedinečné směsi z vysoce kvalitních, zdraví
nezávadných vosků ( vosk carnauba a candelilla) v odaromatizovaném lakovém benzínu, který je téměř bez
zápachu. Tento lakový benzín ( neobsahuje benzol ) odpovídá požadavkům na čistotu Evropského lékopisu.
Prostředek na údržbu zanechává po rychlém odpaření lakového benzínu ( 15-20 minut) a vyleštění, hedvábně
lesklý povrch, silně odpuzující vodu. OSMO „ Vosková údržba a čistící prostředek“ nevytvoří žádný hladký
film. Pokud je pravidelnou údržbou dbáno o to, aby se na povrchu nacházelo vždy dostatečné množství vosku,
nechá se každá nečistota odstranit. Výhodou je také, že lze čistit a udržovat pouze určité části na místech, které
se nejvíce používají, aniž by poté vznikly viditelné přechody.

Běžné čištění a údržba
K dennímu čištění stačí prachovka.Mírné znečištění se odstraní na vlhko ( ne na mokro ). Přitom do vody přidat
OSMO „ Wisch Fix „. Aplikace : 1 uzávěr přípravku „ Wisch Fix „ na 1 litr vody. Desku umyjte vlhkým dobře
vyždímaným hadříkem. Desku setřete poté do sucha. Fisch Fix je na bázi přírodních rostlinných olejů a je velmi
šetrný k pokožce! Při pravidelném použití bude povrch odolný vůči novému znečištění a projevům opotřebení.
Zvláště odolné znečištění lze snadno odstranit OSMO“ Voskovou údržbou a čistícím prostředkem“. Zvláště
odolné skvrny otřít „Voskovou údržbou a čistícím prostředkem“ a vyleštit.
Tu a tam celou kuchyňskou desku – v první řadě místa silně používaná a často čištěná – udržujte OSMO
„ Voskovou údržbou a čistícím prostředkem „ ( také k dostání jako spray). Jednoduše nanést v tenké vrstvě,
nechat zaschnout a přeleštit. Pokud se zdá, že je potřeba udělat kompletní renovaci Vaší pracovní desky, desku
vyčistěte přípravkem“ Fisch Fix“. Nechte důkladně zaschnout a poté dodatečně upravte OSMO „Tvrdým
voskovým olejem „ č. 3032 polomatný nebo 3062 matný nebo Top Olejem č. 3058. Stačí zpravidla jeden nános
ve slabé vrstvě. Také je možná částečná renovace bez znatelných okrajů opravovaných míst.
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Vydatnost OSMO Voskové údržby a čistícího prostředku/spraye
Vydatnost OSMO Voskové údržby a čistícího prostředku/spraye je silně závislá na nasákavosti a stupni
znečištění ošetřovaného podkladu. Při vhodném použití stačí 1 litrová nádoba prostředku na údržbu na
minimálně 100m2, 2 čajové lžičky na ca. 1m2. Díky této velké vydatnosti a čistící síle je tento prostředek
mimořádně cenově výhodný.

Aspekt zdraví a životního prostředí OSMO Voskové údržby a čistícího prostředku/spraye
Jako u všech OSMO produktů mělo při vývoji tohoto prostředku na údržbu hledisko zdraví a životního
prostředí stejnou váhu jako jeho účinnost. Receptura bez obsahu benzolu vychází kromě toho bez biocidních
účinných látek a konzervačních prostředků. Je téměř bez zápachu, nezávadná pro lidi, zvířata a rostliny a
odpovídá po zaschnutí EN 71 a také DIN 53160.
OSMO Vosková údržba a čistící prostředek je k dostání v 1-litrových a také 10 litrových nádobách. OSMO
Vosková údržba a čistící prostředek Spray je k dostání ve 400 ml aerosolové nádobce. Spray obsahuje
butan/propan.
Vypracovala: Šárka Hanzalová, AU-MEX s.r.o. výhradní dovozce nátěrů OSMO COLOR pro Českou a
Slovenskou republiku, ul. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany. www.au-mex.cz
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