...ve tvaru a barvě

Návod na údržbu
pro povrchy s úpravou povrchu

Osmo Tvrdým voskovým olejem
S Osmo Voskovou údržbou
a čistícím prostředkem/sprayem,
zcela jednoduché!
Rozhodl jste se s Osmo Tvrdým voskovým olejem pro
z hlediska dřeva vhodnou ochranu dřevěných podlah.
Zároveň padla Vaše volba na cenově zvláště výhodný
produkt. Jednoduchá aplikace spojená s vysokou vydatností
ušetří kromě toho čas a sníží tak mzdové náklady.
Osmo Tvrdý voskový olej zdůrazňuje přírodní charakter
dřeva. Průzračný povrch zvýrazňuje žilkování a strukturu
dřeva. Zároveň jsou Osmo Tvrdým voskovým olejem
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 Tvrdým voskovým olejem byla vyvinuta
Osmo Vosková údržba a čistící prostředek. Při vhodné péči
je tak povrch stále znovu zásobován přírodními tvrdými
vosky (vosk carnauba a candelilla). Podlaha je natrvalo
odolnější, aniž by se vytvořil ﬁlm!
Silně zatěžované lakované povrchy se během času stávají
nevzhlednými a ztrácejí v důsledku tvorby trhlin brzy svou
ochrannou funkci. Drahé a náročné renovační práce musejí
být potom provedeny odborníkem (obroušení).
Pokud by se u podlah s úpravou povrchu Osmo Tvrdým
voskovým olejem na obzvláště silně zatěžovaných místech
(vychozené cestičky apod.) zdály třeba dodatečné opravy,
tak stačí na čistý povrch znovu nanést Osmo Tvrdý voskový
olej. Toto částečné přepracování lze provést bez znatelných
okrajů opravovaných míst!

Všeobecně
Prostředky na údržbu lze rozdělit do dvou různých skupin:
První skupina sestává z produktů, které na povrchu
zanechají uzavřený ﬁlm, který působí jako tenká dodatečná
vrstva laku. Typická pro to jsou vodou ředitelná akrylová
pojiva. U tohoto principu se lepivá, problematická nečistota
pevně spojuje s podkladem ve vázaný ﬁlm, který lze pak
pouze těžko odstranit. Na silněji zatěžovaných místech
(např. vychozené cestičky) se ﬁlm rychleji opotřebuje než
na jiných místech (např. v blízkosti stěn). Při dalším použití
se na opotřebovaná místa nanese nový jednovrstvý ﬁlm,
zatímco se na místech, kde starý ﬁlm byl ještě neporušený,
vytvoří další vrstva, která při každém použití narůstá. To
vede k nejednotnému vzhledu, takže jednoho dne musejí
být obroušeny všechny vrstvy, které se vytvořily.
Druhá skupina sestává z produktů, které nevytvářejí ﬁlm,
ke kterým již po mnoho let patří na trhu osvědčené vosky
na parkety. Dlouholeté dobré zkušenosti s těmito produkty
byly podnětem k vývoji Osmo Voskové údržby a čistícího
prostředku/spraye.
Vlastnosti Osmo Voskové údržby a čistícího prostředku/
spraye
Osmo Vosková údržba a čistící prostředek/spray sestává
z jedinečné směsi z vysoce kvalitních, zdraví nezávadných
vosků (vosk carnauba, candelilla) v odaromatizovaném
lakovém benzínu, který je téměř bez zápachu. Tento
lakový benzin (neobsahuje benzol) odpovídá požadavkům
na čistotu Evropského lékopisu. Prostředek na údržbu
zanechá po rychlém odpaření lakového benzinu (15 – 20
minut) a vyleštění hedvábně lesklý povrch, silně odpuzující
vodu. Osmo Vosková údržba a čistící prostředek nevytvoří
žádný hladký ﬁlm.
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Osmo Tvrdým voskovým olejem
Oblast použití Osmo Voskové
údržby a čistícího prostředku/
spraye
Osmo Vosková údržba a čistící prostředek/spray lze bez
problémů použít na všechny povrchy, které jsou odolné vůči
lakovému benzinu, jako např. dřevo, korek, linoleum, PVC,
plastové krytiny, xylolit, mramor a keramická dlažba. Vosk
působí tak, že velmi silně odpuzuje nečistoty. I velmi silné
znečištění nepronikne do podkladu. 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, jako např. vychozené cestičky, aniž by poté
vznikly viditelné přechody. Také se hodí k příležitostnému
oživení povrchů s uzavíracím nátěrem. Zde nanést ve
zvláště tenké vrstvě a dobře přeleštit.

Běžné čištění a údržba
v soukromých domácnostech
K normální údržbě stačí mop, smeták, vysavač nebo
elektrický smeták. Podlahu lze při znečištění také setřít na
vlhko (ne na mokro). Při tom do vody přidat Osmo Wisch-Fix.
Podlahu okamžitě do sucha setřít. Při pravidelném použití
bude povrch odolný vůči novém znečištění a projevům
opotřebení. Zvláště odolné znečištění lze snadno odstranit
Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem/sprayem.
Zvláště odolné skvrny otřít Osmo Voskovou údržbou
a čistícím prostředkem/sprayem a vyleštit (použít Osmo
leštící poliš, u dubových podlah Scotchpad).
Tu a tam podlahu – v první řadě místa silně pochozí a často
čištěná – udržovat Osmo Voskovou údržbou a čistícím
prostředkem/sprayem. (Jednoduše nanést v tenké vrstvě,
nechat uschnout, přeleštit). Pokud se zdá, že je třeba
renovace podlahy, očištěnou plochu dodatečně upravit
Osmo Tvrdým voskovým olejem. Stačí zpravidla jeden
nános. Také je možná částečná renovace bez znatelných
okrajů opravovaných míst.

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 první údržbě stačí, při
vhodném použití, 1 litrová nádoba prostředku na údržbu na
minimálně 100 m2, 2 čajové lžičky na cca 1 m2). 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,
nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny a odpovídá po uschnutí
EN 71 (vhodný pro dětské hračky) a také DIN 53160 (odolný
vůči slinám a potu. Osvědčení jsou k dispozici a lze je
na vyžádání dát k dispozici. Z těchto důvodů lze tento
čistící prostředek se „zabudovanou údržbou“ bez obav
používat všude. K tomu znamená vysoká vydatnost tohoto
Osmo produktu zvláště příznivou cenu za metr čtvereční
a především zároveň méně balení. Osmo Vosková údržba
a čistící prostředek/spray je k dostání v 1-litrových a také
v 10-litrových nádobách.
Osmo Vosková údržba a čistící prostředek/spray je
k dostání ve 400 ml aerosolové nádobce. Spray obsahuje
butan/propan.
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