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Gratulerer med ditt valg av nytt gulv/ overflate. 
 
For at du som eier av gulvet skal kunne behandle dette korrekt over tid, samt kunne 
gjennomføre vedlikeholdet enklest mulig ønsker vi å gi deg noen råd.  
Dette består av 3 enkle prosesser alt etter behov. 
NB! Det skal alltid monteres lekkasjetrau under maskiner som står i rom med parkett så 

fremt disse maskinene har tilførsel eller beholder for vann. 

1. Vask og renhold. 
Benytt alltid Osmo Vask og pleiemiddel, 8016. 
Følg doseringen på kannen.  
Vask og rengjøring 1-2 kapsler såpe pr 10 liter vann. Benytt Osmo Opti-set hvit 
mopp. 
Dosering for pleie er 1-2 korker såpe pr liter vann, du vil da legge igjen litt 
kokosolje på overflaten etter behandling. 
Ved flekker eller områder som er meget skittent, bland såpen i forholdet 1 del 
såpe og 1 del vann, påføres området med svamp/ fille, gnu forsiktig og tørk vekk. 
Vaskes deretter med vanlig dosert vann/ såpe. 
 
Husk alltid å vri moppen svært tørr før du vasker over gulvet. 

2. Rens og oppfriskning av overflaten. 
Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks, 3029 skel benyttes som periodisk vedlikehold, 
finnes også som spray, eller 3087 med hvitpigmenter. 
 
Påføres med  Osmo Active micro mopp/ Osmo Gulvbørste 220, i meget tynt. 
Kan også masseres inn med poleringsmaskin. 
Beste motstandsdyktighet mot smuss oppnås ved etterpolering med 
poleringsmaskin 
Følg ellers produsentens anbefalinger som nevnt på emballasjen. 
 
Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks er meget godt egnet til flekkfjerner.Benytt litt 
middel direkte på flekken, gni med en fille/ fiberduk og området renses. 

 

3. Vedlikehold ev. nytt sliteskikt. 
For å opprettholde gulvets opprinnelige gode egenskaper anbefaler vi at det til 
fullt vedlikehold benyttes Osmo Hardvoksolje. 
Denne finnes i flere varianter av glans, 3062 som gir en klar matt overflate, 3032 
gir en silkematt overflate. Denne fås også som hurtigtørkende, 3232 silkematt og 
3262 matt.  
For proff brukeren finnes et produkt helt uten løsemidler 5125. 
 
Ønskes en hvitpigmentert overflate påføres Osmo Hardvoksolje grunning 3040,  
Benyttes 3040, må det legges to strøk med Osmo Hardvoksolje som sliteskikt på 

toppen, 3032/ 3062/ 3232/ 3262/ 5125. 
 
Påføres med Osmo Gulvbørste eller bred stålsparkel i tynt skikt. La tørke og 
etterpoler for maksimal motstand mot smuss og skitt samt enklere vask og 
renhold.  
Følg anvisningen på emballasjen.  


