
. . . E n k l e re  v e d l i k e h o l d  a v  g u l v

n Praktiske råd og tips for vedlikehold av gulv n Påføring av Osmo Hardvoks-Olje, renhold og periodisk vedlikehold



+ Brukes på alle typer gulv av heltre, parkett og kork
+ Osmo Hardvoks-Olje er meget slitesterk, enkel  

å påføre, renholde og vedlikeholde
+ For påføring benytt Osmo Gulvbørster eller rullesett
+ Overflaten er sterkt vannavvisende og motstandsdyktig 

mot alle typer flekker og søl, som gummi, kaffe, rødvin. 

Dette iht. DIN 68861-1A.
+ Treverket beholder sin naturlige varme kontaktoverflate
+ 1 liter dekker ca. 12 m2 ved 2 strøk, bart gran/furu/eik. 

- benyttet til vedlikehold er dekkevnen minimum 

 femdoblet 

- dekkevnen må tilpasses treslag og om det er benyttet 

farge under

Osmo Hardvoks-Olje
Optimal behandling av tregulv! 

Påføring av Osmo Hardvoks-Olje

Rengjøring:
Først må gulvene rengjøres grundig ihht anbefalinger 

- for vask og renhold.

Påføring av olje:
n Start med å påføre Osmo Hardvoks-Olje langs kantene, 

hjørnene, under ovner osv, benytt en lofri fille for  

pålegging og polering/finish. Dette for å komme til 

på vanskelige steder. Påfør tynt.
n Resten av flaten, fordel/påfør oljen med Osmo 

Gulvbørste 220 mm bred. 

Masser oljen inn i gulvet med gulvbørsten.  

Etterstryk med gulvbørsten som ”sluttfinish” i bordets 

lengderetning. 

Husk å påføre i tynne strøk, ihht. bruksanvisning for 

forbruk pr. m2.
n Som alternativ bearbeidning benyttes en enbørste- 

maskin og hvit pad. Om man bruker for mye væske  

kan det oppstå sprut.  

Ev. sprut strykes ut med Osmo Gulvbørste 220 mm.  

La ikke maskinen stå lenge på gulvet på et sted, pga. 

trykkmerker som kan oppstå! 

Ønskes økt glans, kan flaten etterpoleres.
n Oljingsprosedyren gjentas en gang til. Før andre gang 

kan ev. lister påføres olje for hånd ved bruk av en klut.
n Padden kan gjenbrukes på andre siden, men når padden 

ikke er i bruk må den oppbevares ute (brannfarlig første 

24 timer). Eller legges i vann.
n Ved første gangs behandling benyttes 2 strøk, også der 

det er benyttet grunning/farge først, men forbruket blir 

da tilsvarende mindre. 

Best resultat oppnås ved påføring av strøk nr. 2 dagen 

etter strøk nr. 1.
n Kluter og lignende behandles som brannfarlig avfall, 

legges i vann eller brennes.
n Ønskes en svak hvitpigmentering – påføres det 1-strøk 

Osmo Hardvoks-Olje 3040 Hvit Grunning, før topp-

strøkene.

Tørking:
n Området må få tørke. Tørketid for Osmo Hardvoks-Olje 

Original 3032 silkematt og 3062 matt er 8-12 timer, 

treslags-avhengig.
n Tørketiden varierer og ved ønske om kortere tørketid 

anbefales Osmo Hardvoks-Olje Rapid 3232 silke-

matt /3262 matt, tørker på ca. 4-6 timer.  
Kan da påføre to strøk på samme dag.

n Alle tørketider er avhengig av normal temperatur 

og luftfuktighet, sørg for god lufting. 

Maksimal herding oppnås etter ca 14 dager.

Midler / utstyr:
- Osmo Vask og Pleiemiddel, 8016 
- Osmo Opti-Set hvit micro mopp 
- Osmo Hardvoks-Olje, klar, til totalrenovering eller 

flekkvis påføring der overflaten er pusset ned for  
fjerning av flekker og skader, 3032/3062/3232/3262, 
ev Osmo Hardvoks-Olje 3040 Hvit Grunning.

- Osmo bred Gulvbørste, 220 mm. 
For påføring på store flater, finnes Osmo Gulvbørste, 
400 mm.

Våre  
Hardvoks-Oljer  

er enkle å påføre 
med Osmo  
gulvbørste!

Våre  
Hardvoks-Oljer  

er enkle å påføre 
med Osmo  
gulvbørste!



Osmo Vask og Pleiemiddel
Spesialmiddel for korrekt renhold  
og pleie av alle lakkerte, oljede og  
ubehandlede gulv

+ Effektivt renholdsmiddel som ikke skader treoverflaten
+ Rengjør og oppfrisker overflaten på samme tid
+ Blandes i vann, se blandingsforhold  

på ulike vaskemetoder på kannen
+ Løsemiddelfri, biologisk nedbrytbar

Spesielt effektiv for fjerning av  
alle typer fruktsafter, melk, Cola,  
rødvin, kaffe osv.

Riktig bruk av Osmo Vask og pleiemiddel:
n For vanlig vask, 1-2 korker middel pr. 5 liter vann.
n For vask av sterkt belastede områder, blandes 1-2 

korker pr. liter vann.
n For vask av områder som er blitt meget skittent, bland 

forholdet 1 del 8016 med 2 deler vann. 

Osmo Hvit Micro mop benyttes, vask grundig.
n Ekstremt skittent gulv, bland 1 :1, Osmo 8016 og vann. 

Benytt korthåret børste /kost, få opp skitten, tørk av  

med klut /papir.  

Ettervaskes med vann, blandet med 1-2 korker middel 

pr 5 liter vann.
n En sprayflaske med Osmo 8016 og vann, blandet 1 :1, 

bør alltid finnes tilgjengelig for enklere flekkfjerning.
n For enklere og raskere rengjøring, kan moppene dyppes 

i blandingen, sentrifugeres lett og benyttes deretter.
n De skal være fuktige, men det skal ikke ligge fritt vann 

etter moppen.
n Er gulvoverflaten helt tørr etter max. 1-2 minutter, 

benyttes det korrekt fuktighet.

Tips:
n Ved flekker tas dette med blanding av Osmo Vask og 

Pleiemiddel 8016 blandet 1 :1 med vann.
n Spray på middel, fjern flekken med en skure pad/ 

skumgummi pad, tørk av med en klut eller papir.
n Tyggegummi, tape-rester og lignende fjernes med 

sparkel i kombinasjon med Osmo Rens og Vedlike- 

holdsvoks på spray, 3029.  

Osmo Easy Wax Care – våtserviett, fjerner effektivt  

gummi, tjære og oljeflekker. 

Det skal aldri være fritt vann liggende igjen på gulvet.

Tørking:
Området som er rengjort skal være helt tørt etter maks. 

1-2 minutter. Ved bruk av for mye fuktighet kan gulvet 

skades. 

Midler / utstyr:
- Osmo Vask og Pleiemiddel 8016

- Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks på spray 3029

- Osmo Easy Wax Care

- Osmo Opti-set Hvit våt micro mopp
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+ Egnet til alle treslag i parkett- og heltregulv, skifer 

og naturkork
+ Effektiv flekkfjerner av vanskelige gummiflekker
+ Enkel å påføre med micromop, kan etterpoleres
+ 3087 Rens og Vedlikeholdsvoks for hvitpigmenterte gulv

Rens og Vedlikeholdsvoks
For enklere vedlikehold av lakkerte  
og oljede overflater. 

Periodisk vedlikehold/oppfriskning 
av lakkerte og oljede overflater

Rengjøring:
Først må gulvene rengjøres grundig ihht anbefalinger 

- for vask og renhold.

Påføring av Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks, 
3029:
n Først påføres kantene, hjørnene, under ovner osv. 

Benytt Osmo Aktiv micro mop for påføring. 

Påføres meget tynt. 1-2 teskjeer pr. m2.
n Bruker man kun Aktiv micro mop, avsluttes påføringen 

alltid i lengderetningen av bordene, og lar dette tørke.
n Benyttes maskin, benytt hvit / beige pad. 

Bruker man for mye væske kan det oppstå sprut. 

Unngå dette.
n La ikke maskinen stå lenge på gulvet på et sted, 

pga trykkmerker som oppstår!
n Vedlikehold av slitte partier og gangbaner på oljede 

gulv, kan enkelt gjøres uten at hele flaten bør tas. 

Det blir ikke sjenerende skjøter og skiller.
n Ønskes høyere glans, etterpoler flaten med Osmo 

Easy Pads.
n Osmo Aktiv micro mop kan vaskes etter bruk.
n Padden kan gjenbrukes, men når padden ikke er i bruk 

må den oppbevares som brannfarlig første 24 timer.
n Mopper og pads skal fuktes med vann og leggest i tett 

metall beholder, for å unngå brannfare etter bruk.
n Feltvis oppfriskning kan også gjøres med Osmo Rens 

og Vedlikeholdsvoks på spray, 3029. 

Påfør meget tynt ved å holde boksen 30-50 cm over 

gulvet. Strykes ut i lengderetningen av bordene med 

Osmo Aktiv Micro mop. La dette tørke og du vil ikke  

få sjenerende skjøter i overflaten.

n For effektiv flekkfjerning eller vedlikehold av små flater 

samt møbler og lignende velg Osmo Easy Wax Care 

som våtserviett.
n Ønskes det oppfriskning av hvitpigmenterte gulv, 

benyttes Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks, 3087 Hvit, 

på samme måte som nevnt over.

Tørking:
Området må få tørke/ herde etter behandling. Tørketid 

for Osmo 3029 / 3087, er ca. 2 - 4 timer, avhengig av

påføringsmetode, tørker raskere ved mer polering.

Midler/ utstyr:
- Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks til rensing/rengjøring 

og pleie, 3029/3087

- Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks på spray, 3029

- Osmo Easy Wax Care, våtserviett, Osmo Easy Pads

- Osmo Opti-Set og Activ micro mopp




