Rutinebeskrivelse: for påføring av Osmo Hardvoksolje
Rengjøring:
1. Først må gulvene rengjøres grundig iht rutine -for vask og renhold.
Påføring av olje:
1. Start med å påføre Osmo Hardvoksolje langs kantene, hjørnene, under ovner osv, benytt en
Osmo Gulvbørste 220mm. for å komme til på vanskelige steder. Påfør olje tynt. Tørk opp ev.
overflødig olje med filler.
2. Resten av flaten, fordel oljen med bred Osmo Profi sparkel og finfordeling/ utstryking av oljen med
Osmo bred gulvpensel. Etterbearbeidning kan gjøres med en enbørstemaskinen og hvit pad. Når
man bruker for mye væske kan det oppstå sprut. Unngå dette. La ikke maskinen stå lenge på gulvet
på et sted, pga. trykkmerker som oppstår!
3. For økt glans, etterpoler flaten.
4. Oljingsprosedyren gjentas en gang til. Før andre gang kan ev. lister påføres olje for hånd ved bruk
av en klut. Overflødig olje tørkes opp.
5. Padden kan gjenbrukes på andre siden, men når padden ikke er i bruk må den oppbevares ute
(brannfarlig første 24 timer).
6. Ved første gangs påføring skal det alltid benyttes 2 strøk. Også der det er benyttet farge som
grunning.
7. Best resultat oppnås ved påføring av strøk nr. 2 dagen etter strøk nr. 1.

Tørking:
1. Området må få tørke. Tørketid for Osmo Hardvoksolje 3032 silkematt/ 3062 matt og 5125 er ca 812 timer.
2. Tørketiden varierer og ved ønske om rask tørketid anbefales Osmo Hardvoksolje Rapid 3232
silkematt/ 3262 matt, tørker på ca. 5 timer.
3. Alle tørketider er avhengig av normal temperatur og luftfuktighet, sørg for god lufting.
Midler/ utstyr:
-Osmo Vask og Pleiemiddel, 8016.
-Osmo Hardvoksolje, klar, til totalrenovering eller flekkvis påføring der overflaten er pusset ned for fjerning av
flekker og skader, 3032/ 3062/ 3232/ 3262/ 5125.
-Osmo bred Gulvbørste 220mm.
-Osmo Active micro mopp.

NB! Det skal alltid monteres lekkasjetrau under maskiner som står i rom med parkett så fremt disse
maskinene har tilførsel eller beholder for vann.
Osmo Holz und Color GmbH & Co KG
Balder Alle 1, 2065 Gardermoen Park.
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