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ONDERHOUDSWAS- EN 
REINIGINGSMIDDEL
 

Productomschrijving:
Kleurloze of doorzichtige Onderhoudswas voor het 
opfrissen van houten oppervlakken die behandeld zijn 
met Hardwax-Olie, zoals vloeren, meubels en andere 
houten oppervlakken binnenshuis. Bij regelmatig on-
derhoud, wordt het oppervlak voorzien van natuurlijke, 
onschadelijke wassen. De bodem blijft slijtvast, zon-
der dat er een filmlaag wordt opgebouwd.

Gebruik:
Osmo Onderhoudswas- en reinigingsmiddel is ideaal 
voor het verwijderen van hardnekkige vlekken zoals 
bijvoorbeeld vet of schoenpoets. Tevens is het zeer 
geschikt voor het opfrissen en verzorgen van met 
Osmo Hardwax-Olie behandelde oppervlakken.

Ingrediënten:
Op basis van natuurlijke plantaardige wassen; Paraffi-
nen, alifatische koolwaterstoffen (> 30%).

Fysische Eigenschappen:
Soortelijk gewicht: 0,77-0,8 g/cm³
Viscositeit: >30s DIN EN ISO 2431/3 mm,
Geur: zwakke/milde, reukloos na het drogen
Vlampunt: > 60 °C volgens DIN EN ISO 2719
pH waarde:   niet verplicht

Opslag:
5 jaar en langer indien opgeslagen in de gesloten ori-
ginele verpakking. Indien verdikt door forst, bewaar bij 
kamertemperatuur vóór gebruik gedurende 24 uur.

Voorbereiding:
Het houten oppervlak moet schoon en droog zijn. Ge-
bruik hiervoor een stofdoek, dweil of stofzuiger. Een 
echte aanrader is de Osmo Vloerreiningsset (Stofdoek,  

Dweil, Microvezeldoek) voor de eenvoudige reiniging 
en onderhoud. Reinig veel belopen en vuile vloeren, 
bijvoorbeeld in de publieke sector, met onze dweil en 
water met Osmo Wisch-Fix, wrijf het daarna droog.

Aanbrengen:
Handmatige toepassing: Gebruik voor het verwijde-
ren van vlekken en voor de intensive verzorging de 
Osmo Onderhoudswas- en reinigingsmiddel met onze 
microvezeldoek (ongeveer 2 theelepels per m²). Hard-
nekkige vlekken met Osmo Onderhoudswas- en reini-
gingsmiddel en een doek of Scotchpad verwijderen. 
Machinale toepassing: De Onderhoudswas- en reini-
gingsmiddel met een eenschijfsmachine en een wit-
te pad (ongeveer 2 theelepels per vierkante meter). 
De Onderhoudswas- en reinigingsmiddel gelijkmatig 
op het oppervlak verdelen en in poetsen. Wanneer er 
strepen ontstaan, de witte pad omdraaien of vernieu-
wen, zie ook de beschrijving van FloorXcenter. Polijst 
het gedroogde oppervlak met een witte pad, om een 
hogere glansgraad te krijgen.

Reinigen van de gereedschappen:
Met Osmo Kwastenreiniger (vrij van aromatische ver-
bindingen).

Droogtijd:
Ca. 30-40 minuten (normale klimatologische omstan-
digheden, 23 °C/50 % relatieve vochtigheid) Ventileer 
goed tijdens het drogen. Lagere temperaturen en / of 
hogere luchtvochtigheid kunnen de droogtijd toene-
men.

Notes:
Door het regelmatig aanbrengen van Onderhouds-
was- en reinigingsmiddel wordt het oppervlak opge-
frist en de vlekbestendig- en slijtvastheid verbeterd. 

 80-100 m²/1 l

1 TOEPASSING
3029 kleurloos 3087 Wit
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Het is van essentieel belang om gedurende de jaren 
het Hardwax-Olie oppervlak te voeden met olie be-
standsdelen. Alleen extreem dun aanbrengen; anders 
kunnen voet- afdrukken optreden. De Onderhouds-
was- en reinigingsmiddel Wit, alleen gebruiken op wit 
gekleurde oppervlakken. Oppervlakken die zwaar be-
last worden (looppaden, etc.) na reiniging behandelen 
met Hardwax-Olie.

Let op:
Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met 
de ogen, de huid of de kleding vermijden. Herhaal-
de blootstelling kan een droge of een gebarsten huid 
veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de 
verpakking of het etiket ter beschikking houden. Alleen 
buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 
Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare 
druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. 
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Afvoeren:
Productresten en verpakkingen moeten in 
overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste 
Code no. 08 01 12) worden afgevoerd. Alleen volledig 
geleegde verpakkingen recyclen.

Kleurtinten:
3029 kleurloos
3087 Wit

Verpakkingseenheden:
De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de 
hand van onze kennis, echter zonder enige aanspra-
kelijkheid.
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