Instrukcja Pielęgnacji Podłóg Olejowoskowanych VENIFLOOR
Bieżące czyszczenie drewnianej podłogi VENIFLOOR
Aby zachować piękno olejowoskowanych podłóg drewnianych VENIFLOOR, należy czyścić je na
bieżąco. Dlatego przy użyciu Koncentratu do codziennego mycia i pielęgnacji OSMO Wisch-Fix (8016),
usuwamy słabe lub mocne zabrudzenia powstałe w wyniku ich codziennego użytkowania. Bieżące
czyszczenie wykonujemy w zależności od poniższej klasy używalności pomieszczeń przy zachowaniu
proporcji mieszania: (nakrętka) - 15 ml Wisch-Fix (8016) na 2 litry wody:
UWAGA !!
W przypadku zwiększenia proporcji - ilości koncentratu
na 2 litry wody - nastąpi konieczności uzupełniania
wosku (3029) lub (3440) częściej niż po 20-25
czyszczeniach podłogi !!

Klasa używalności 0 - pomieszczenia mieszkalne: salon, kuchnia, sypialnia, biuro, garderoba,
pomieszczenie gospodarcze, korytarz: - raz na tydzień/dwa ręczne czyszczenie utrzymujące,
preparatem Osmo Wisch-Fix (8016), wzdłuż usłojenia. - nakładanie Środka do czyszczenia i pielęgnacji
wosku (3029) max. po 20-25 czyszczeniach podłogi preparatem Osmo Wisch-Fix (8016). - raz do roku
ręczna pielęgnacja intensywna, Woskiem Regeneracyjnym (3440).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klasa używalności 1 - rzadko wykorzystywane sale konferencyjne, pomieszczenia gospodarcze i
techniczne: - raz na tydzień/dwa ręczne czyszczenie utrzymujące, preparatem Osmo Wisch-Fix
(8016), wzdłuż usłojenia. - nakładanie Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku (3029) max. po 20-25
czyszczeniach podłogi preparatem Osmo Wisch-Fix (8016). - raz do roku ręczna pielęgnacja
intensywna, Woskiem Regeneracyjnym (3440).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klasa używalności 2 - sale konferencyjne: - 2-3 x w tygodniu, maszynowe czyszczenie utrzymujące,
preparatem Osmo Wisch-Fix (8016), - nakładanie Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku (3029)
max. po 20-25 czyszczeniach podłogi preparatem Osmo Wisch-Fix (8016). - raz na kwartał ręczna
pielęgnacja intensywna, Woskiem Regeneracyjnym (3440).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klasa używalności 3 - biura, przestrzenie publiczne, korytarze i łączniki: - 2-3 x w tygodniu
maszynowe czyszczenie utrzymujące, preparatem Osmo Wisch-Fix (8016), - nakładanie Środka do
czyszczenia i pielęgnacji wosku (3029) max. po 20-25 czyszczeniach podłogi preparatem Osmo WischFix (8016). - raz na kwartał ręczna pielęgnacja intensywna, Woskiem Regeneracyjnym (3440).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klasa używalności 4 - kantyny, powierzchnie przed windami i strefy wejściowe: - codziennie
maszynowe czyszczenie utrzymujące, preparatem Osmo Wisch-Fix (8016), - nakładanie Środka do
czyszczenia i pielęgnacji wosku (3029) max. po 20-25 czyszczeniach podłogi preparatem Osmo WischFix (8016). - raz na kwartał ręczna pielęgnacja intensywna, Woskiem Regeneracyjnym (3440).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UWAGA !!! Aby uniknąć wypłukiwania warstwy wosku podczas czyszczenia podłogi należy
bezwzględnie przestrzegać proporcji mieszania używanych preparatów Osmo Wisch-Fix. Wymienione
środki należy zawsze stosować integralnie. Brak właściwej pielęgnacji skutkuje uszkodzeniem,
przetarciem lub zniszczeniem warstwy użytkowej - zabezpieczającej. W przypadku podłóg
olejowoskowanych niezbędne jest korzystanie wyłącznie ze środków pielęgnacyjnych i ochronnych firmy
OSMO. Udokumentowane stosowanie produktów OSMO jest warunkiem zachowania gwarancji.
Preparat Osmo Wisch-Fix (8016) można wykładać na podłogę za pomocą płaskiego mopa z nakładką
do mycia.
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CZYSZCZENIE RĘCZNE
Czyszczenie ręczne zabrudzeń - Miarka koncentratu (nakrętka - 15ml na 2l wody) Wisch-Fix (8016)
dodana do wody pozwala usunąć wszystkie codzienne zabrudzenia, a dzięki zawartości naturalnych
olejów zapobiega wysuszaniu olejowoskowanej podłogi VENIFLOOR. Do czyszczenia olejowoskowanych
podłóg drewnianych VENIFLOOR nie wolno stosować ! uniwersalnych środków czystości.
Aby usunąć zanieczyszczenia powstałe podczas zwykłego, domowego użytkowania podłóg
VENIFLOOR, należy dodać 1 nakrętkę (15 ml) koncentratu Wisch-Fix (8016) do 2 litrów czystej wody,
a następnie rozpylić rozcieńczony koncentrat na powierzchnię podłogi i przetrzeć wilgotnym (nie
mokrym !) mopem wzdłuż usłojenia.
Szacowany czas schnięcia podłogi od 10 do 15 min. Po wyschnięciu podłoga jest do gotowa do
użytkowania.
Czyszczenie ręczne plam - przy bardzo zabrudzonych powierzchniach koncentrat można rozcieńczyć
w proporcji: 1l koncentratu Wisch-Fix (8016) na 1l czystej wody i rozpylić, następnie przecierać
wilgotnym (nie mokrym !) mopem wzdłuż usłojenia.
Szacowany czas schnięcia podłogi od 10 do 15 min. Po wyschnięciu podłoga jest do gotowa do
użytkowania.
- Czyszczenie ręczne opornych plam - przy bardzo zabrudzonych powierzchniach punktowych,
należy zastosować preparat w spay-u Środek do czyszczenia i pielęgnacji wosku / -Spray (3029) i
rozpylić na punktowe zabrudzenia, następnie usunąć plamę froterką Osmo FloorXcenter z białym padem
lub odpowiednikiem.
Szacowany czas schnięcia podłogi od 30 do 60 min. Po wyschnięciu podłoga jest do gotowa do
użytkowania.

CZYSZCZENIE MASZYNOWE
Czyszczenie maszynowe: Koncentrat Wisch-Fix (8016) należy rozcieńczyć z wodą w proporcji 200 ml na

10 litrów czystej wody.
Mieszaninę nakłada się na podłogę drewnianą VENIFLOOR za pomocą rozpylacza i rozprowadza
maszyną polerską Osmo FloorXcenter lub odpowiednikiem z białym padem lub zamiennikiem.
Następnie natychmiast zbiera się resztki i rozpuszczony brud maszyną FloorXcenter z użyciem Easy
Pad (z mikrofazy owiniętej na białym padzie).
Szacowany czas schnięcia podłogi od 10 do 15 min. Po wyschnięciu podłoga jest do gotowa do
użytkowania. W niskich temperaturach i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia wydłuża
się.
UWAGA !! należy pamiętać, że proporcja rozcieńczania Wisch-Fix (8016) powyżej 2 nakrętek,
spowoduje szybsze wymywanie warstwy wosku. W takim przypadku konieczne jest
uzupełnienie warstwy wosku preparatem – Środkiem do czyszczenia i pielęgnacji wosku Osmo
(3029) lub Woskiem regeneracyjnym (3440).
CZYSZCZENIE INTENSYWNE
Ręczne lub maszynowe czyszczenie Intensywnym środkiem czyszczącym Osmo (8019) jest niezbędne,
jeżeli na podłogach znajdują się trudne do usunięcia zabrudzenia, których nie można usunąć przy
bieżącym czyszczeniu. Czynność taką wykonujemy średnio jeden raz na 12 miesięcy, przy większym
obciążeniu podłogi np. w hotelu, restauracji można zwiększyć częstotliwość czyszczenia.
Po zastosowaniu Intensywnego środka czyszczącego Osmo (8019) należy całkowicie usunąć resztki
środka i rozpuszczonego brudu za pomocą czystej wody i szmaty.
Po gruntownym intensywnym czyszczeniu podłogę powinno się zabezpieczyć za pomocą Wosku
Regeneracyjnego (3440).
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Powierzchnię do pielęgnacji oczyścić Intensywnym środkiem czyszczącym Osmo (8019). Proporcja
mieszaniny środka z wodą od 1:10 do 1:20. Mieszaninę czyszczącą wlać do zasobnika maszyny do
czyszczenia tarasów i podłóg Osmo Terrassen- und Fußbodenreinigungsmaschine lub odpowiednika.
Drewnianą podłogę VENIFLOOR czyścić wzdłuż ułożenia słojów (pociągnięcie dźwigni na uchwycie
maszyny do czyszczenia tarasów i podłóg powoduje rozpylenie mieszaniny czyszczącej przed wirującym
wałkiem). Po około 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 przy dobrej wentylacji pomieszczenia.
Szacowany czas schnięcia podłogi od 4 do 5 godzin w temperaturze 23o C / 50% wilgotności powietrza.
W niskich temperaturach i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia wydłuża się.

Pielęgnacja i konserwacja drewnianej podłogi VENIFLOOR
Olejowoskowane podłogi drewniane VENIFLOOR wymagają właściwej pielęgnacji. Zabrudzenia i piasek
działają podobnie jak papier ścierny, należy je usunąć szczotką, mopem lub odkurzaczem, a ochronna
warstwa wosku ulega ścieraniu obuwiem lub wymywaniu podczas czyszczenia.
Środek do Czyszczenia i Pielęgnacji Wosku (3029) idealnie się do tego nadaje. Dostarczy on naturalnych
olejów i wosków, które regenerują powłokę ochronną i pozwolą zachować jej naturalny blask. Do
odnowienia intensywnie uczęszczanych fragmentów podłóg w pubach, sklepach, restauracjach należy
użyć Wosku Regeneracyjnego (3440). W takich obiektach regularna regeneracja powłoki jest ważna, a
częstotliwość zabiegów zależy od stopnia użytkowania podłogi.
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Pielęgnacja ręczna zabrudzeń i uzupełniania warstwy wosku - Powierzchnia drewna musi być sucha
i wolna od kurzu. Należy ją pozamiatać lub odkurzyć i przetrzeć wilgotnym mopem – mieszaniną czystej
wody z dodatkiem koncentratu Wisch-Fix, a następnie wytrzeć do sucha.
W celu usunięcia plam lub intensywnej pielęgnacji (uzupełnienie warstwy wosku) należy nałożyć na
podłogę, warstwę Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku (3029) w proporcji około 2 łyżeczki na 1 m2
podłogi i rozprowadzić mopem wzdłuż usłojenia, pozostawiając do wyschnięcia równomierną cienką
warstwę olejowosku, a w miejscach szczególnie intensywnie użytkowanych zalecamy ponowne
naniesienie warstwy olejowosku po wyschnięciu pierwszej warstwy.
Czyszczenie ręczne opornych plam - Szczególnie uporczywe plamy należy natrzeć Środkiem do
czyszczenia i pielęgnacji wosku (3029) za pomocą czystej szmatki lub padu typu Scotch.
Szacowany czas schnięcia podłogi od 30 do 40 minut w temperaturze 23o C / 50% wilgotności
powietrza. W niskich temperaturach i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia wydłuża
się.
UWAGA !! Podłogę zaolejowoskowaną należy pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji.

Pielęgnacja maszynowa zabrudzeń i uzupełniania warstwy wosku - Środek do czyszczenia i
pielęgnacji wosku (3029) w proporcji około 2 łyżeczki na 1 m2 należy wetrzeć przy pomocy maszyny
polerskiej z białym padem.
Środek do czyszczenia i pielęgnacji wosku (3029) należy równomiernie rozprowadzić na powierzchni
podłogi i polerować. W razie tworzenia się smug konieczne jest odwrócenie białego pada lub wymianę na
nowy. Aby uzyskać na podłodze większy połysk, powierzchnię po wyschnięciu można polerować maszyną
z białym padem.
Intensywna pielęgnacja - Do odnowienia intensywnie uczęszczanych fragmentów podłóg w pubach,
sklepach, restauracjach należy użyć Wosku Regeneracyjnego (3440). W takich obiektach regularna
regeneracja powłoki jest ważna, a częstotliwość zabiegów zależy od stopnia użytkowania podłogi.
Wosk Regeneracyjny (3440), przeznaczony jest do pielęgnacji i regeneracji
zmatowionych i podniszczonych powłok na podłogach VENIFLOOR. Regularne
stosowanie pozwala uniknąć szlifowania i prac renowacyjnych.
Powierzchnia podłogi drewnianej o maksymalnej wilgotności drewna 20%, musi być
czysta, sucha i bez śladów zmrożenia.
Wosk Regeneracyjny (3440) jest gotowy do użycia i nie wolno go rozcieńczać. Przed
użyciem należy dobrze wymieszać.

Powierzchnię do pielęgnacji należy oczyścić Intensywnym środkiem czyszczącym Osmo(8019) i zmyć
czystą wodą, przecierając wilgotnym mopem.
Po wyschnięciu podłogi na jej powierzchnię należy nakładać Wosk Regeneracyjny (3440) bez
rozcieńczenia w ilości ok. 15-20 ml/m², przy pomocy szpachli lub wałka OSMO i dokładnie rozprowadzić,
po czym wcierać wosk równomiernie froterką jednotarczową z białym padem. Na małe powierzchnie
wosk można nakładać niekłaczącą szmatką.
UWAGA !!
Należy pamiętać aby każdorazowo przed nakładaniem wosku wykonać próbę ponieważ wygląd powłoki
zależny jest od właściwości drewna.
Pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji.
Po około 3-4 godzinach schnięcia w temp. 23oC można ponownie wejść na podłogę. W zależności od
temperatury i wilgotności powietrza czas schnięcia może się wydłużyć.

WSKAZANIA SPECJALNE
Dla ochrony nawierzchni drewnianej podłogi VENIFLOOR w obrębie stanowisk pracy zaleca się
stanowczo stosowanie miękkich/gumowych 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) grubości 4 mm. Rezygnacja z tej zapobiegawczej ochrony drewna może prowadzić do
nasilonego zużycia powierzchni, a w ten sposób do zwiększenia nakładów na pielęgnację.

