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KOKSNES DABISKUMS UN 
SILTUMS JŪSU MĀJĀS

Cietā vaska eļļa kokam 
Hartwachs-Öl Original
Pilnai vai daļējai koka grīdas atjaunošanai, 
ja virsma iepriekš ir apstrādāta ar OSMO 
Hartwachs-Öl. Pieejamas četras spīduma 
pakāpes:
Spīdīgs (3011), zīdaini matēts (3032), 
pusmatēts (3065) un matēts (3062).

Kopšanas eļļa Maintenance Oil
Šis produkts ir paredzēts grīdas atjauno- 
šanai sabiedriskajās telpās (kafejnīcās, 
veikalos, viesnīcās utt.) Regulāra eļļas 
izmantošana novērš grīdas bojāšanos.

Šķidrais vasks Wachspflege- und 
Reinigungsmittel (3029)
Attīra viegli netīras virsmas un atjauno 
virsmas aizsargslāni. Pieejams arī izsmidzi- 
nāmā veidā.

Mazgāšanas līdzeklis ikdienas 
kopšanai Wisch-Fix
Attīra virsmu un atsvaidzina virsmas aiz- 
sargājošos slāņus. Pieejams arī izsmidzi- 
nāmā veidā.

Intensīvās tīrīšanas vielas 
koncentrāts Intensive Cleaner
Efektīvs, dziļas iedarbības tīrīšanas līdzeklis, 
kurš notīra organiskus un neorganiskus 
netīrumus. To var izmantot arī vecā vaska 
slāņa noņemšanai. Pēc lietošanas virsmu ir 
nepieciešams atkārtoti pārklāt Osmo 
Hartwachs-Öl Original.

Grīdas kopšanas komplekts
Kopšanas komplekts sastāv no 1 
litra mazgāšanas un kopšanas 
līdzekļa Wisch-Fix, kopšanas un 
tīrīšanas vaska un trīs kopšanas 
salvetēm.

Tīrīšanas komplekts grīdām 
Cleaning Kit for Floors
Gluda koka, vinila, flīžu un dabīgā 
akmens grīdas segumu tīrīšanai un 
kopšanai. Komplektā ietilpst:
> Putekļu drāna - vieglai sausajai 
kopšanai;
> Mitrās kopšanas drāna
> Aktīvās šķiedras drāna - grīdas 
atsvaidzināšanai ar šķidro vasku.

Birste ar smidzinātāju Spray 
Mop
Piemērota ātrai gluda koka, flīžu un 
akmens grīdu segumu slapjajai 
tīrīšanai. Kasetne ir piepildīta ar 
Wisch Fix mazgāšanas līdzekli, 
izmantojot pogu uz roktura, šķidrumu 
izsmidzina tieši uz grīdas pirms 
birstes.



TĪRĪŠANA UN APKOPE

PAREIZA GRĪDAS KOPŠANA 
IETAUPĪS JŪSU LAIKU UN NAUDU

Ar Osmo eļļām apstrādātās virsmas kalpos ilgstoši. Mikroporaina 
koksne spēj elpot, nodrošina labāku gaisa kvalitāti un ir 
antistatiska (piesaista mazāk putekļus) - ideāli piemērota 
alerģiskiem cilvēkiem. Virsma ir mitrumu un netīrumus atgrūdoša.
Koka grīdas ir viegli tīrāmas un atjaunojamas. Eļļotās virsmas 
tīrīšana un uzturēšana ir vienkārša, ja sekojat instrukcijām. 
Vispirms Jums jaizvēlas pareizie tīrīšanas līdzekļi. Nepieļaujiet 
kļūdu un nepērciet jebkuru grīdas tīrītāju, jo universālajos līdzekļos 
sastāvā ir agresīvas vielas, ar kurām varat sabojāt aizsargvaska 
slāni. Virsma kļūs mazāk izturīga pret mitrumu un netīrumiem.
Regulārai tīrīšanai mēs iesakām lietot Osmo mazgāšanas līdzekli 
Wisch Fix. Izmantojiet Osmo vaska tīrīšanas līdzekli Wachspflege- 
und Reinigungsmittel, lai atsvaidzinātu virsmu. Lai virsmas ilgāk 
kalpotu, iesakām regulāri atjaunināt grīdas ar apkopes eļļu 
Maintenance Oil.
Viena no eļļotās grīdas galvenajām priekšrocībām ir iespēja 
atjaunot virsmu bez slīpēšanas. Tāpēc stiprāka nodiluma 
gadījumā var atjaunot tikai noteiktu platību vai visu virsmu ar 
Osmo cietā vaska eļļu Hartwachs-Öl Original.

SAUSĀ UZKOPŠANA
Eļļainas grīdas atgrūž netīrumus, uz tām 
uzkrājas mazāk putekļu, neveidojas labvēlīga 
vide mikrobiem un alergēniem. Jūsu ērtībām 
piedāvājam tīrīšanas komplektu grīdām. 
Iesakām izmantot putekļu drānu, kas speciāli 
izstrādāta sausai tīrīšanai. Tīrīšanas 
komplekts grīdām sastāv no slotas 
pamatnes, putekļu drānas, mitrās kopšanas 
drānas un aktīvās šķiedras drānas.

MITRĀ UZKOPŠANA
Grīdas mitro uzkopšanu jāveic pēc 
nepieciešamības. Dzīvojamās telpas ir 
ieteicams uzkopt vismaz reizi nedēļā. 
Sabiedriskajās telpās (kafejnīcās, veikalos, 
viesnīcās utt.) mitro uzkopšanu jāveic katru 
dienu.
Viens pieskāriens: Osmo slota ar aerosolu 
(Spray Mop) ir aprīkota ar konteineri gatavam 
šķidrumam un tā galā ir pievienota drāna.
 > Mikrošķiedras drāna ir labākā izvēle 
kopšanai
 > Osmo Wisch Fix tīrīšanas līdzeklis 
grīdām lieliski notīra netīrumus un atsvaidzina 
virsmu.
 > Piezīme: Izmantojiet viegli mitru drānu.

INTENSĪVA TĪRĪŠANA UN 
ATJAUNOŠANA
Laiku pa laikam ir nepieciešams 
atjaunot koka grīdu. Ideāls produkts 
mājas grīdai - 3029 Osmo 
Wachspflege- und Reinigungsmittel, 
kas attīra un atjaunina aizsargkārtas 
cieto vasku. Sabiedrisko telpu grīdas 
segumam - Osmo Maintenance Oil. 
Šo produktu ir nepieciešams 
izmantot regulāri, atjaunošanas 
intervāli ir atkarīgi no noslogojuma 
pakāpes.
 > 3029 Osmo Wachpflege- und 
Reinigungsmittel attīra un atjauno 
vienlaicīgi. Iespējams arī 
izsmidzināms variants;
 > Osmo Maintenance Oil atjauno 
virsmu neveidojot papildus slāni;
 > Baltām grīdām - 3087 Osmo 
Wachpflege- und Reinigungsmittel 
vai Maintenance oil (balts)
 > Mēs iesakām lielākās platībās 
izmantot pulēšanas iekārtu 
(FloorXcenter).

ATCERIES:
Laika zobam ir pakļautas arī pareizi 
koptas un uzturētas grīdas. Tomēr tā nav 
problēma - eļļotās grīdas var atjaunot 
jebkurā laikā bez sarežģītas slīpēšanas. 
Tā ir liela priekšrocība salīdzinājumā ar 
lakotām virsmām.
 > Pirms apkopes notīriet grīdu;
 > Pārklājiet virsmu ar plānu kārtu cietā 
vaska eļļas Osmo Hartwachs-Öl Original. 
Izmantojiet suku, mikrošķiedras rullīti vai 
pulēšanas iekārtu.

Atjaunošana nav sarežģīts process, bet, ja jums nav laika vai baidāties to darīt, 
atstājiet to profesionāļiem. Apstrādātās virsmas bez pienācīgas apkopes nedrīkst 
atstāt uz ilgāku laiku. Jūs varat arī mainīt eļļotās grīdas spīdumu (no matēta uz 
spīdīgu un otrādi).

NODERĪGI PADOMI
Izmantojiet kājslauķi, lai aiz- 
sargātu eļļotās grīdas no 
netīrumiem, kas tiek ienesti no 
āra, it īpaši ziemas periodā, kad 
ceļi tiek kaisīti ar sāli.
Krēslus vai citas mēbeles ar 
ritenīšiem novietojiet uz aizsarg- 
materiāla. Piestipriniet filca vai 
korķa materiāla gabalus uz 
mēbeļu kāju galiem. Tas 
aizsargās grīdu no berzes.

Noslīpējiet bojāto 
virsmu

Uz virsmas uzklājiet 
Osmo eļļu 

Pēc nožūšanas uzklājiet 
plānu otru kārtu ar 

neplūksnājošu drānu

NELIELAS PLATĪBAS ATJAUNOŠANA
BEZKRĀSAINS
PĀRKLĀJUMS

TONĒTS
PĀRKLĀJUMS

NELIELU BOJĀJUMU 
LABOŠANA
Nelielu bojājumu gadījumā tos var 
labot lokāli:

1. Ierobežojiet bojāto vietu ar 
krāsotāju līmlenti

2. Vienmērīgi noslīpējiet bojāto vietu *.
Beigu slīpējumam ir jāatbilst pārējās 
virsmas slīpējumam.

3. Izmantojiet putekļu sūcēju, lai 
noņemtu putekļus no atjaunojamās 
vietas.

4. Uzklājiet plānu kārtu cietā vaska 
eļļas Omo Hartwachs Ol, izmantojot 
Osmo mikroškiedras rullīti.

5. Ļaujiet nožūt 8 līdz 10 stundas. 
Nodrošiniet pienācīgu ventilāciju.

6. Kad pirmais slānis ir sauss, 
uzklājiet otru kārtu, izmantojot Osmo 
mikroškiedras rullīti, sareni vai 
neplūksnājošu drānu.

7. Ja atjaunotās virsmas spīdums pēc 
atjaunošanas atšķiras no pārējās 
virsmas, izmantojiet 3029 Osmo 
šķidro vasku, lai izlīdzinātu spīdumu.

* detalizēti slīpēšanas padomi ir atrodami 
OSMO katalogā "ZINĀŠANAS UN IETEIKUMI"

BOJĀJUMU LABOŠANA 
UZ TONĒTAS VIRSMAS
Bojātas virsmas atjaunošana ir 
iespējama arī uz virsmām, kas 
pārklātas ar Osmo tonēto eļļu 
Hartwachs - Ol Farbig. Atjaunošanas 
soļi ir ļoti līdzīgi kā bezkrāsainām 
virsmām.

1. Ierobežojiet bojāto vietu ar 
krāsotāju līmlenti.

2. Vienmērīgi noslīpējiet bojāto vietu *
Beigu slīpējumam ir jāatbilst pārējās 
virsmas slīpējumam.

3. Izmantojiet putekļu sūcēju, lai 
noņemtu putekļus no atjaunojamās 
vietas.

4. Sagatavojiet Osmo Hartwachs - Ol 
Farbig vai tā maisījumu, kārtīgi to 
samaisiet.
Pārliecinieties, ka izmantojiet to pašu 
krāsu toni.

5. Uzklājiet plānu Osmo Hartwachs - 
Ol Farbig eļļas slāni. Ļaujiet virsmai 
izžūt apmēram 24 stundas. 
Nodrošiniet pienācīgu ventilāciju. Ja 
izšuvušās virsmas toņi atšķiras, 
uzklājiet otru plānu kārtu ar 
neplūksnājošu drānu un ļaujiet tam 
nožūt. Padoms: Izmēģiniet to ēnā, ja 
jums ir pabeigta koka grīda.

6. Kad virsma ir nožuvusi, izmantojot 
kokvilnas drānu, uzklājiet Osmo 
Hartwachs - Ol Original.

7. Ja atjaunotās virsmas spīdums pēc 
atjaunošanas atšķiras no pārējās 
virsmas, izmantojiet 3029 Osmo 
šķidro vasku, lai izlīdzinātu spīdumu.

* detalizēti slīpēšanas padomi ir atrodami 
OSMO katalogā "ZINĀŠANAS UN IETEIKUMI"


