... Osmo Hardvoks Vedlikeholdsolje
Rutinebeskrivelse for bruk av 3081, 3079.
Osmo Hardvoks Vedlikeholdsolje er en vedlikeholdsolje i matt, 3079 og
silkematt, 3081. Brukes som periodisk vedlikehold mellom hovedvedlikehold.
Produktet brukes til periodisk vedlikehold av tidligere hardvoksoljede flater. Produktet er også
meget godt egnet for rensing av oljede tregulv, spesielt der det ikke er ønskelig med
oppskuring med vann på gulvet. Osmo Hardvoks Vedlikeholdsolje er spesialtilpasset
vedlikehold av gulv og parketter som er produsert med UV–tørkende oljer. Den egner seg
også benyttet til feltvis behandling av gangbaner og slitefelter uten at hele flaten
behandles.Til behandling av gulv produsert av Røkt Eik er den en godt egnet, påføres
meget tynt!

Påføring av Osmo 3081/79:
1
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Start med å påføre Osmo 3081/79 langs kantene, hjørnene, under ovner osv. med
klut eller lignende.
Oljen kan legges ut på forskjellige måter: med Osmo Gulvbørste 220 mm, Osmo
microfiberrull eller enbørstemaskin med hvit pad, alt etter som hvilken metode man
liker best og ikke minst hvilken mengde som skal påføres. Tørk opp evt. overflødig
olje med filler der du ser at det er påført for mye/ evt. søl, før polering.
Bruker man enbørstemaskin med hvit pad, se opp for ringer. 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!
Ved vedlikeholdsoljing skal det påføres ett strøk, bruk rull/børste på svært slitte gulv,
og polering med hvit pad på mindre slitte gulv.

Rensing med Osmo 3081/79:
1. Ved rensing brukes en grovere pad til å polere/rense. Bruk mer olje enn ved
vanlig vedlikehold. Oljen sammen med korningen på pad’en vil fjerne noe av
eksisterende overflate, samt få opp skitt fra gulvet.
2. Dette må tørkes opp og fjernes.
3. Påfør så Osmo Hardvoks Vedlikeholdsolje tynt over flaten og poler gulvet igjen med
enpadsmaskin med hvit pad.

Tørking:
1. Området må få tørke tilstrekkelig lenge. Tørketid for Osmo Hardvoksvedlikeholdsolje
3079 og 3081 er ca. 8 - 12 timer.
Alle tørketider er avhengig av normal temperatur og luftfuktighet, sørg for god lufting.
NB! –produktet inneholder oljer og voks og alle kluter, pads og verktøy for øvrig
behandles som brannfarlig avfall. Dynk dette i vann og oppbevar det i tett metall
beholder. 1009
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