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Produktbeschrijving:  
Osmo Onderhoudswas en Reinigingsmiddel dient voor het periodiek opfrissen van vloeren met 
hardwax-olie met hardwax-olie, meubels en andere met hardwax-olie behandelde oppervlakken. 
Bij juist gebruik wordt het oppervlak met natuurlijke en voor de gezondheid onschadelijke 
hardwaxen (Carnauba- en Candelillawas) verzorgd. De vloer gaat langer mee en er blijft geen 
filmlaag achter. 
Voor wittransparante oppervlakken is de onderhoudswas en het reinigingsmiddel ook in het wit 
ingesteld. 
 
Toepassingbereiken:  
Osmo Onderhoudswas en Reinigingsmiddel/-spray is geschikt voor alle oppervlakken die 
bestand zijn tegen terpentine zoals bv.hout, kurk, linoleum, pvc, kunststofoppervlakken, steen, 
marmer, keramische tegels. De was werkt vuilafstotend. Zelfs hardnekkige vlekken dringen niet 
meer in het oppervlak door. Voer bij onbekende oppervlakken eerst een test uit. Gebruik de witte 
variant Vloeibare Onderhoudswas uitsluitend voor witte oppervlakken. 
 
Tinten 
3029 Kleurloos 
3087 Wit transparent 
 
Grootte recipiënten 
Onderhoudswas en Reinigingsmiddel: 1l; 10l 
Onderhoudswas en Reinigingsmiddel wit: 1l; 10l 
Reinigingsspray: 400ml spuitfles (niet wit transparant) 
 
Rendement 
Het rendement van de Osmo Onderhoudswas en Reinigingsmiddel/-spray is sterk afhankelijk van 
de zuigkracht en de graad van vervuiling van de te behandelen ondergrond (1 liter 
onderhoudsmiddel is voldoende voor ca. 80- 100qm, 2 theelepels voor ca. 1qm).  
 
Ingrediënten:  
Op basis van natuurlijke, plantaardige wassen (carnauba- en candelillawas); paraffine, alifatische 
koolwaterstoffen (> 30 %). Extra bij spray: drijfgas propaan/butaan 
 
Fysische eigenschappen:  

Specifiek gewicht (Dichtheid): 0,77-0,8 g/cm³ bij 20°C 

Viscositeit: 30 s, 4mm conform DIN 53211 1/3 mm 

Geur: zwak/mild, geurloos na droging 

Vlampunt: boven 27°C classificatie volgens verordening bedrijfsveiligheid ‚ontvlambaar‘ 

 
Opslag:  
5 Jaar en langer houdbaar, indien het droog en goed gesloten bewaard wordt. 
 
Voorbereiding:  
Voor de dagelijkse reiniging volstaat meestal een stofdoek, zwabber of stofzuiger. Ten zeerste 
aan te bevelen is de Opti-set (stofzwabber, vochtzwabber, actieve vezeldoek) uit het Huis Osmo. 
Vloeren die intensief worden belopen en sterk vervuilde vloeren, bijv. in openbare gelegenheden, 
met onze vochtige doek (water met Osmo Dweil-fix-dweilwatertoevoeging) dweilen en droog 
nawissen. 
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Verwerking: 
Met de hand:  
Gebruik voor het verwijderen van vlekken en voor een intensieve verzorging Osmo 
Onderhoudswas en Reinigingsmiddel met de vezeldoek uit ons assortiment. Bij regelmatig 
gebruik wordt het oppervlak meer bestand tegen nieuw vuil en slijtageverschijnselen. Zeer 
hardnekkige vlekken met Osmo Onderhoudswas en Reinigingsmiddel afwrijven. 
Machinaal:  
Verdeel enkele klodders op de vloer. Breng het middel met de boenmachine met witte pad op het 
oppervlak aan (ca. 2 theelepels per m2), verdeel de onderhoudswas en reinigingsmiddel 
gelijkmatig en wrijf het goed in. Meer glans ontstaat wanneer het gedroogde oppervlak 
vervolgens met witte pad wordt opgepoetst. (Voorbereiding reiniging, zie ook productinformatie 
Wis-Fix) 
Let op: Breng een zeer dunne laag aan, anders kunnen voetsporen achterblijven. 
Draai in geval van streepvorming de pad om of gebruik een nieuwe pad, zie ook de beschrijving 
van FloorXcenter.  
Renovatie 
Door het aanbrengen van de hardwax (Carnauba- en Candelillawax) wordt de vloer opgefrist en 
de resistentie tegen vlekken en slijtagebestendigheid verbeterd. Bij wijze van onderhoud is het 
absoluut noodzakelijk om in de loop van de jaren de vloer ook de noodzakelijke oliedelen van de 
hardwax-olie terug te geven. 
Op bijzonder sterk belaste plaatsen (loopwegen enz.) op het schoongemaakte oppervlak 
opnieuw de Osmo Hardwax-olie aanbrengen. 
Tip: omdat de houtporiën door de eerste behandeling voldoende verzadigd zijn, raden wij het aan 
de vloer nog één keer licht te oliën. 
 
Veiligheidswaarschuwing:  
Ontvlambaar (spray: licht ontvlambaar). Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten 
huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. 
 
Veiligheidsvoorschriften:  
Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen Niet roken. 
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met 
overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken 
onmiddellijk een artsraadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde 
plaatsen gebruiken.  
 
Verwijdering: 
Verpakking uitsluitend volledig vrij van resten naar het recyclagepark brengen. Afvalverordening 
(AVV): 08 01 11. GISCODE: GH 10  
 
Bovenstaande informatie is samengesteld naar best weten en vermogen, maar zonder garantie  
(Stand: 01/2011) 
 
 
 


