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Čistící set pro podlahyMop na prach

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

 > Rychlé, tiché a elektrický proud šetřící suché čištění s 
Mopem na prach.

 > Osmo Čistící set pro podlahy zahrnuje základní stírač se 
spojením na Osmo Systémovou teleskopickou tyč, mop na 
prach, mop na vlhké setření a utěrku z aktivních vláken.

Dřevěná podlaha s úpravou povrchu olejem odpuzuje neči-
stoty. Oproti mnoha jiným podlahovým krytinám nevytváří 
elektrostatický náboj a neposkytuje živnou půdu mikrobům 
a alergenům. Prach, různá vlákna nebo zvířecí srst můžete 
odstranit vysavačem nebo smetákem. Ještě snazší je to s 
Osmo Čistícím setem pro podlahy. Zelený mop na prach je 
speciálně určen pro čištění na sucho.

ČIŠTĚNÍ NA SUCHO 
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Wisch-Fix

PRAVIDELNÉ STÍRÁNÍ NA VLHKO 

Sprej-Mop

 > Jedním pohybem: Osmo sprej – mop má kartuši pro čistící 
prostředek (Sprej-Fix). Ideální pro rychlé čištění ale také pro 
částečné lokální čištění .

 > Při použití Osmo čistícího setu pro podlahy použijte bílý mop 
na vlhké setření.

 > Trocha Osmo Wisch-Fixu ve vodě na stírání skvěle odstraní 
každodenní znečištění a vysušování podlahy se zamezí díky 
obsaženým přírodním olejům. Nepoužívejte žádné agresivní 
víceúčelové čistící prostředky.

 > UPOZORNĚNÍ: Stírejte pouze na vlhko – ne na mokro! 
Případně ještě dodatečně setřete na sucho.

Jak často je třeba stírat Vaši podlahu, závisí na jejím zatěžování. 
V privátní oblasti v domácnosti stačí většinou týdenní rytmus, v 
restauracích a ostatních silně frekventovaných oblastech byste 
měli denně stírat na vlhko.

Čistící set pro 
podlahy

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
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Vosková údržba a 
čisticí prostředek

FloorXcenter

INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ 

Údržbový olej Čistící set pro 
podlahy

 > Osmo Vosková údržba a čistící prostředek čistí a regene-
ruje v jednom pracovním kroku. K dostání také jako sprej.

 > Osmo Údržbový olej regeneruje bez vytvoření vrstvy,  
speciálně pro objekty pro veřejnost.

 > Pro bílé podlahy: Bílá vosková údržba a čistící prostředek 
nebo Údržbový olej bíle transparentní.

 > Pro velké plochy doporučujeme stroj k čištění podlah 
Osmo FloorXcenter.

Čas od času potřebuje Vaše dřevěná podlaha oživení. V 
domácnostech je to zpravidla třeba teprve po měsících. Ideální 
k tomu je Osmo Vosková údržba a čistící prostředek. Tak 
bude regenerována olejovo - vosková ochranná vrstva a Vaše 
podlaha si uchová svůj zvláštní vzhled. V silně frekventovaných 
restauracích a obchodních prostorách by měl být používán 
Údržbový olej. Ten je určen speciálně pro tuto oblast. Zde je 
smysluplné provádět pravidelné oživení. Intervaly čištění závisí 
na zatěžování.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ
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Někdy zanechá život stopy i na optimálně udržované dřevěné 
podlaze. To je však řešitelná věc. Vždyť u dřevěné podlahy s 
úpravou povrchu olejem lze ochranný povrch kdykoli obnovit, 
aniž by se musel obrušovat starý nátěr. To je velká výhoda 
oproti lakovaným povrchům dřeva.

 > Podlahu nejdříve důkladně očistěte.

 > Manuální použití: naneste tenoučkou vrstvu Osmo Tvrdého 
voskového oleje Kartáčem k natírání podlah s držákem nebo 
Osmo válečkem z mikrovláken.

 > Strojní použití: Osmo FloorXcenter pro intenzivní čištění a 
následně nános Tvrdého voskového oleje. V těžko dostup-
ných místech jako jsou rohy a hrany u zdí  pracujte pomocí 
Osmo Držadla na pad s kloubem.

Sada na podlahy s 
válečkem

Tvrdý Voskový Olej 
Original

FloorXcenter

ÚDRŽBA A DODATEČNÁ ÚPRAVA OLEJEM 

Kartáč k natírání 
podlah s držákem

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
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1.  Poškozený povrch důkladně 
obruste.

2.  Naneste Osmo Tvrdý voskový 
olej v tenké vrstvě válečkem z 
mikrovláken.

3.  Po uschnutí naneste druhý nános 
ve velmi tenké vrstvě bavlněným 
hadříkem. 

ČÁSTEČNÁ OPRAVA

UPOZORNĚNÍ

Bližší tipy k částečné opravě naleznete v naší brožuře 
„Optimální ochrana dřevěných podlah“.
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 > Poškozenou oblast důkladně obruste a odstraňte prach.

 > Rovnoměrně naneste tenkou vrstvu Tvrdého voskového 
oleje Osmo válečkem z mikrovláken.

 > Nechte schnout asi 8–10 hodin.

 > Po uschnutí naneste další tenkou vrstvu Tvrdého voskového 
oleje bavlněným hadříkem bez žmolků.

 > Poškozenou oblast důkladně obruste a odstraňte prach.

 > Rovnoměrně naneste tenkou vrstvu Tvrdého voskového 
oleje barevného příp. připravenou směs s Osmo válečkem 
z mikrovláken a nechte schnout 24 hodin. Po nanesení do-
laďte odstín s okolní plochou pomocí bavlněného hadříku, 
kterým odstraňte v případě potřeby přebývající barvu.

 > Nakonec naneste tenkou vrstvu bezbarvého Tvrdého vosko-
vého oleje Originál a nechte dobře uschnout.

ČÁSTEČNÁ OPRAVA DŘEVĚNÝCH 
PODLAH S BEZBARVOU ÚPRAVOU 

ČÁSTEČNÁ OPRAVA DŘEVĚNÝCH 
PODLAH S BAREVNOU ÚPRAVOU

U podlah s úpravou povrchu olejem lze provést také částečnou 
úpravu. Tak například můžete silně frekventovaná místa 
dodatečně ošetřit olejem, aniž byste museli Váš prostor 
kompletně vyklízet. To ušetří hodně času. Jelikož Osmo Tvrdé 
voskové oleje při správném zpracování nevytváří žádnou vrstvu 
tvořící film, nejsou u opravovaných míst viditelné okraje ani po 
několikeré dodatečné úpravě.

Dokonce i barevné dřevěné podlahy lze opravovat a provádět 
u nich částečnou dodatečnou úpravu – pokud mají úpravu 
povrchu s Osmo produkty. Proto si pro pozdější dodatečnou 
úpravu vždy poznamenejte barevný odstín příp. směšovací 
poměr,aby se opět vytvořil přesně ten správný barevný odstín. 
K tomu je třeba velmi přesná práce a trocha zkušeností.




