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1. CEL 
Celem niniejszej instrukcji pielęgnacji jest objaśnienie czynności pielęgnacyjnych podłóg 
drewnianych (parkietów) w obiekcie XXXXXX.  

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

2.1. Zakres tematyczny instrukcji 
Niniejsza instrukcja pielęgnacji opisuje czynności w ramach regularnej pielęgnacji i renowacji 
podłóg drewnianych, konserwowanych twardym woskiem olejowym firmy Osmo.  
W uzgodnieniu pomiędzy przedsiębiorstwem pielęgnacyjnym, administracją budynku i 
działem wsparcia technicznego Osmo XXXX istniejące posadzki klasyfikuje się w czterech 
klasach używalności. 
2.2. Osoby, których instrukcja dotyczy 
Niniejsza instrukcja pielęgnacji dotyczy wszystkich osób, które są zaangażowane w 
projektowanie, układanie i pielęgnację podłóg drewnianych w obiekcie XXXX.  

Instrukcję pielęgnacji należy udostępnić do stosowania właściwemu przedsiębiorstwu 
realizującemu usługi sprzątania, jako stały składnik uzgodnionej w umowie usługi w zakresie 
czyszczenia i pielęgnacji podłóg drewnianych. 

2.3. Ważność instrukcji  

Niniejszy dokument pozostaje ważny do momentu zastąpienia nową wersją lub do 
odwołania.  

3. KOMPETENCJE 
W przypadku jakichkolwiek niejasności w zrozumieniu lub stosowaniu niniejszej instrukcji 
prosimy o skontaktowanie się z właściwym specjalistą technicznym w Dziale instalacji 
technicznych „Betriebstechnische Anlagen“. 
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4. PRAKTYCZNA REALIZACJA 
Strategia regularnej pielęgnacji brzmi: „Być zawsze o jeden krok naprzód“.  

Raz w miesiącu należy wykonać obchód kontrolny, podczas którego należy sprawdzić cały 
zakres usług w zakresie czyszczenia i pielęgnacji. 

Nadzór nad uzgodnionymi usługami leży w kompetencjach lokalnej administracji budynku. 

5. PIELĘGNACJA  

5.1. Klasy używalności 

Wymienione poniżej 4 klasy używalności wymagają zróżnicowanego nakładu pracy na 
utrzymanie, który został opisany w dalszej części. Oprócz tego niniejsza instrukcja 
pielęgnacji zawiera rozdział poświęcony renowacji zniszczonych powierzchni. 
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Klasa używalności 1, niewielka intensywność użycia 
Klasa używalności 2, użycie okresowe 
Klasa używalności 3, użycie codzienne 
Klasa używalności 4, użycie intensywne 

5.2. Pomieszczenia 

Do klas używalności zaliczane są następujące pomieszczenia: 
Klasa używalności 1 rzadko wykorzystywane sale konferencyjne, pomieszczenia 

gospodarcze i techniczne 
Klasa używalności 2 sale konferencyjne 
Klasa używalności 3 biura, przestrzenie publiczne, korytarze i łączniki 
Klasa używalności 4 kantyny, powierzchnie przed windami i strefy wejściowe 

5.3 Pielęgnacja w zależności od klasy używalności  

Klasa używalności 1 
Raz na tydzień czyszczenie utrzymujące preparatem Osmo Wisch-Fix, ręczne. 
Raz do roku pielęgnacja intensywna olejem pielęgnacyjnym Osmo Pflege-Öl. 
Klasa używalności 2 
2-3 x w tygodniu czyszczenie utrzymujące preparatem Osmo Wisch-Fix, maszynowo. 
Raz na kwartał pielęgnacja intensywna olejem pielęgnacyjnym Osmo Pflege-Öl. 
Klasa używalności 3 
2-3 x w tygodniu czyszczenie utrzymujące preparatem Osmo Wisch-Fix, maszynowo. 
Raz na kwartał pielęgnacja intensywna olejem pielęgnacyjnym Osmo Pflege-Öl. 
Raz na rok renowacja. 
Klasa używalności 4 
Codziennie czyszczenie utrzymujące preparatem Osmo Wisch-Fix, maszynowo. 
Co miesiąc pielęgnacja intensywna olejem pielęgnacyjnym Osmo Pflege-Öl. 
Raz na rok – raz na pół roku renowacja. 

5.4 Instrukcje robocze do poszczególnych etapów pielęgnacji 

Czyszczenie utrzymujące preparatem Osmo Wisch-Fix, ręczne 
Koncentrat czyszczący Osmo Wisch-Fix dodać do wody. Proporcja mieszaniny: 10 litrów 
czystej, letniej wody, zmieszanych z 50 ml Wisch-Fix. Pielęgnacja odbywa się za pomocą 
bawełnianego niekłaczącego mopa. Mop powinien być lekko nawilżony. Po wyschnięciu 
powierzchnia jest bezpośrednio zdatna do użytku. 

Czyszczenie utrzymujące preparatem Osmo Wisch-Fix, maszynowo 
Koncentrat czyszczący Osmo Wisch-Fix dodać do wody. Proporcja mieszaniny: 10 litrów 
czystej, letniej wody, zmieszanych z 200 ml Wisch-Fix. Mieszaninę nakłada się na podłogę 
i rozprowadza froterką Osmo FloorXcenter z białym padem. Następnie zbiera się resztki 
i rozpuszczony brud froterką FloorXcenter z użyciem Easy Pad (owiniętym na białym 
padzie). Po wyschnięciu powierzchnia jest bezpośrednio zdatna do użytku. 

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG  www.osmo.com 
Affhüppen Esch 12, 48231 Warendorf  V1 – 02/2015



 

  6

Intensywna pielęgnacja olejem pielęgnacyjnym Osmo Pflege-Öl 
Powierzchnię do pielęgnacji oczyścić środkiem intensywnie czyszczącym Osmo Intensiv-
Reiniger. Proporcja mieszaniny woda : Intensiv-Reiniger – 20:1. Mieszaninę czyszczącą wlać 
do zasobnika maszyny do czyszczenia tarasów i podłóg Osmo Terrassen- und 
Fußbodenreinigungsmaschine. Drewnianą podłogę czyścić wzdłuż ułożenia słojów 
(pociągnięcie dźwigni na uchwycie maszyny do czyszczenia tarasów i podłóg powoduje 
rozpylenie mieszaniny czyszczącej przed wirującym wałkiem). Po ok. 10 minutach przetrzeć 
powierzchnię bawełnianą ściereczką nawilżoną czystą wodą usuwając w ten sposób 
rozpuszczone zabrudzenia. Następnie pozostawić powierzchnię do wyschnięcia, jednak nie 
krócej, niż przez 4 godziny. 

Po tym na powierzchnię nanieść wałkiem olej pielęgnacyjny Osmo Pflege-Öl bez 
rozcieńczenia w ilości ok. 15-20 ml/m², po czym wcierać olej równomiernie froterką 
jednotarczową z białym padem.  
Po ok. 3-4 godz inach schnięcia można ponownie wejść na podłogę. 

Renowacja 
Strefy, których regularnymi zabiegami pielęgnacji utrzymującej nie można przywrócić do 
stanu optycznie nienagannego, należy poddać renowacji zgodnie z poniższą instrukcją: 
Powierzchnię przeszlifować jednolicie papierem ściernym o ziarnistości 120. Następnie 
wygładzić siatką ścierną o ziarnistości 120 i zebrać odkurzaczem kurz powstały przy 
szlifowaniu. 
Następnie nawoskować dwukrotnie woskiem olejowym Osmo Hartwachs-Öl Rapid 3262. 
Każdorazowo ok. 35ml/m². Preparat nakłada się wałkiem cienką warstwą w kierunku wzdłuż 
słojów drewna. 
Czas schnięcia pomiędzy nakładaniem preparatu wynosi ok. 4-6 godzin. Po 10-12 godzinach 
od drugiego nałożenia można ponownie wejść na podłogę. 

Usuwanie zabrudzeń punktowych 
Do usuwania zabrudzeń punktowych poza regularnymi zabiegami pielęgnacyjnymi stosuje 
się spray pielęgnująco-czyszczący do powierzchni woskowanych Osmo Wachspflege- und 
Reinigungsspray. Rozpylić spray bezpośrednio na zabrudzone miejsce, a następnie usunąć 
plamę froterką Osmo FloorXcenter z białym padem.  

6. WSKAZÓWKI SPECJALNE 

Dla ochrony nawierzchni drewnianej podłogi w obrębie stanowisk pracy zaleca się 
stanowczo stosowanie miękkich rolek foteli oraz mat ochronnych pod fotele na rolkach. 
Krzesła ze stałymi nogami lub na ramach z rur stalowych należy zaopatrzyć w podkładki 
filcowe (przykręcane lub przylepne). Rezygnacja z tej zapobiegawczej ochrony drewna może 
prowadzić do nasilonego zużycia powierzchni, a w ten sposób do zwiększenia nakładów na 
pielęgnację. 
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Klasy 
używalnoś

ci
Zabieg 
ogólny Czynności Wyroby

Proporcj
a 

mieszani
ny

Czasy 
schnięcia

 klasa 1

czyszczeni
e ręczne

czyszczenie 
mopem

Osmo 8016 
Wisch-Fix 

1-2 
nakrętki 
na litr 
wody

10 - 15 
min.

wszystkie 
klasy usuwanie plam Osmo 8016 

Wisch-Fix

Proporcja 
mieszanin
y: 1:1 10 - 15 

min.
Rozpylacz

wszystkie 
klasy

usuwanie opornych 
plam

Osmo 3029 
Wachspflege- 
und 
Reinigungsmitte
l/-Spray

Rozpylacz 30 - 60 
min.

klasy 
2 - 4

czyszczeni
e 
mechanicz
ne

czyszczenie 
froterką 
FloorXcenter

Osmo 8016 
Wisch-Fix 200 ml  

Osmo 
8016  
na  
10 litrów 
wody

10 - 15 
min.

z czerwonym 
padem

Osmo Easy 
Pads

wszystkie 
klasy

pielęgnacja 
intensywna 

czyszczenie 
maszyną do 
czyszczenia 
tarasów i podłóg

Osmo 8019 
Intensiv-
Reiniger

50 do 
100 ml 
Osmo 
8021 na 
10 litrów 
wody

4-6 godzin
Osmo Easy 
Pads

nakładanie oleju 
pielęgnacyjnego 
wałkiem

Osmo 3079 
Pflege-Öl Matt

15-20 ml 
na m2  

podłogi
3-4 godzin

wszystkie 
klasy renowacja

szlifowanie / 
polerowanie

Papier ścierny 
P100 / P120   

polerowanie
Siatka do 
szlifowania 
P120

  

czyszczenie 
maszyną do 
czyszczenia 
tarasów i podłóg

Osmo 8019 
Intensiv-
Reiniger

50 do 
100 ml 
Osmo 
8021 na 
10 litrów 
wody

4-6 godzin
Osmo Easy 
Pads
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7. ZAŁĄCZNIK 

nakładanie wosku 
olejowego wałkiem

Osmo 3262 
Hartwachs-Öl 
Rapid Matt

35 ml  
na m2 

podłogi
4-6 godzin

Numer Tytuł

M1 / P1 Karta charakterystyki i Informacja o wyrobie - 8019 Osmo Intensiv-Reiniger

M2 / P2 Karta charakterystyki i Informacja o wyrobie - 8016 Osmo Wisch-Fix 

M3 / P3 Karta charakterystyki i Informacja o wyrobie - 3029 Osmo Wachspflege- und 
Reinigungsmittel/-Spray

M4 / P4 Karta charakterystyki i Informacja o wyrobie - 3079 Osmo Pflege-Öl

M5 / P5 Karta charakterystyki i Informacja o wyrobie - 3262 Osmo Hartwachs-Öl Rapid
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