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Vyžádejte si prospekt Péče a čištění 
Osmo olejo voskovaných povrchů

Toto jsou základní údržbové prostředky, s kterými udržíte dlouhodobě 
vzhled Vaší podlahy v perfektním stavu.

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 
Aby vlastnosti podlahy zůstaly zachovány i po léta, musejí být 
opotřebované plochy dodatečně upraveny jedním z Osmo Tvr-
dých voskových olejů. Po důkladném čištění naneste velmi tence 
Tvrdý voskový olej. Oživovat lze i lokálně např. hlavní tahy kudy 
se chodí, nebo místa pod stoly a židlemi. ÚDRŽBOVÝ OLEJ 

Údržbový nebo–li ošetřující olej zajišťuje hloubkovou péči i běžnou 
údržbu. Zašlé a matné podlahy tento olej oživí. Použitím tohoto 
přípravku zabráníte broušení a následným renovačním nátěrům.

ČISTÍCÍ SET PRO PODLAHY 

WISCH–FIX 
Účinný speciální koncentrát k pravidelnému čištění. Obzvláště se do-
poručuje na dřevěné podlahy s úpravou povrchu Tvrdým voskovým 
olejem, ale také na lakované podlahy a laminát, také pro dlaždice, kera-
miku a PVC. Působí tak, že podlaze doplní potřebný olej a nevysušuje 
ji. Použití: Jednoduše přidat do vody a podlahu setřít na vlhko.

VOSKOVÁ ÚDRŽBA 
A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK  
3029 bezbarvá/ 3087 bílá

Bezbarvá nebo bíle transparentní. Čištění a oživení v jednom – 
speciální údržba na povrchy dřeva s úpravou olejem a voskem!
Obzvláště se doporučuje k prvnímu čištění a údržbě podlah 
s úpravou povrchu olejem a voskem, nábytku a jiných dřevěných povrchů. Osmo 
Vosková údržba a čistící prostředek čistí a regeneruje zároveň; zásobuje dřevo pří-
rodními tvrdými vosky.

VOSKOVÁ ÚDRŽBA 
A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK SPRAY 
3029 bezbarvá

Bezbarvá nebo bíle transparentní. Vosková údržba a čistící prostředek 
ke stříkání. Čistí a regeneruje zároveň; zásobuje dřevo přírodními tvr-
dými vosky.

INTENZIVNÍ ČISTIČ 
Vysoce účinný lehce alkalický speciální čistič pro odstraňování nečis-
tot ve vnitřních a venkovních prostorách. Ideální pro intenzivní čištění 
olejových a voskových dřevěných povrchů před vlastním ošetřením 
nátěrovými hmotami Osmo.
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ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 
RENOVACE

DŘEVĚNÁ  
PODLAHA
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Obsah 4 dílné sady:
> Stírač s teleskopickou tyčí – k nastavení vhodné délky
> Mop na prach – pro jednoduchou péči na sucho
> Mop ke stírání na vlhko – k péči s Osmo Wisch-Fixem
>  Utěrka z aktivních vláken – k oživení podlahy s Osmo 

Voskovou údržbou a čistícím prostředkem


