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Rutinebeskrivelse: for periodisk vedlikehold/ oppfriskning av overflaten 

 
Rengjøring:  
1. Først må gulvene rengjøres grundig ihht rutine -for vask og renhold. 
 
Påføring av Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks, 3029/ 5401:  
1. Først påføres kantene, hjørnene, under ovner osv. Benytt Osmo Aktiv micro mop for påføring av 

væsken. Påføres meget tynt. Tørk opp overflødig væske med activ micro mop. 
2. Bruker man kun Aktiv micro mop, avsluttes påføringen alltid i lengderetningen av bordene, og lar 

dette tørke. 
3. Benyttes maskin, benytt 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!  
4. Vedlikehold av slitte partier, gangbaner, kan gjøres uten at hele flaten bør tas, og det blir 

ikke sjenerende skjøter og skiller. 
5. Ønskes høyere glans, etterpoler flaten og tørk kantene (micro mop) etter hvert område.  
6. Osmo Mocro mop kan vaskes etter bruk. 
7. Padden kan gjenbrukes, men når padden ikke er i bruk må den oppbevares som brannfarlig første 

24 timer. 
8. Rydding av renholdsutstyret. 
9. Mopper og pads kan fuktes i vann for å unngå brannfare. 

 
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 med Osmo Micro mop. La dette 
tørke og du vil ikke få sjenerende skjøter i overflaten. 
 
Ønskes det hvitpigmentert oppfriskning, benyttes Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks 3087 på samme 
måte som nevnt over. 
 
Tørking: 
1. Området må få tørke/ herde etter behandling. Tørketid for Osmo 3029/ 3087, er ca 5 – 10 timer, 

avhengig av påføringsmetode, tørker raskere ved mer polering. 
2. Osmo 5401 ca 8- 10 timers tørketid.        

           

Midler/ utstyr: 

-Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks til rensing/ rengjøring og pleie, 3029/ 3087/ 5104 
-Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks på spray. 
-Osmo Opti-set og Activ 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. 
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