GULVE, SOM ER EN FRYD

PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER
– OFFENTLIGT MILJØ
Dette er pleje- og vedligeholdelsesanvisninger for gulve fra DalaFloda Golv, som anvendes i oﬀentlige miljøer Vi anbefaler, at du anvender Osmos produkter til pleje og vedligeholdelse. Du kan købe Osmos vedligeholdelsesprodukter i velassorterede farvehandlere og byggemarkeder. Følg disse anvisninger for at sikre, at den hårdvoksbehandlede overﬂade
bliver ved med at være holdbar, smuk og let at pleje!
Generelt
Overﬂader, som udsættes for kraftig slitage i oﬀentlige
miljøer, skal efter et stykke tid rengøres og behandles
påny. Vi anbefaler, at man i løbet af det første år inspicerer gulvene og vurderer, om og hvor der er behov for
genbehandling. Dette bør ske 6-8 måneder efter afsluttet
behandling eller tidligere afhængigt af lokale og slitage
I en entré bør der altid installeres en dørmåtte, der
opsamler så meget tørt og vådt snavs som muligt.
Anvend altid så lidt vand som muligt, da det kan skade
træoverﬂader.
Hvis størstedelen af en overﬂade er så kraftigt
nedslidt, at behandling med Osmo 3029 Plejevoks ikke er
tilstrækkeligt, kræver det Periodisk vedligeholdelse.
Regelmæssig rengøring
Overﬂader behandlet med Osmo Hårdvoksolie er nemme
at rengøre. Løst snavs fjernes regelmæssigt med
støvsuger eller kost.
Aftørring (produktillustration 1)
Aftørring ved behov klares enkelt med Osmo 8016
Rengøringsmiddel. Dosering 1 kapsel/ca. 10 ml produkt til
1 liter lunkent vand. Anvend en hårdt opvredet gulvmoppe.
Overﬂaden skal være tør efter 1-2 minutter.
Genopfriskning (produktillustration 2, 3)
Osmo 3029 Plejevoks anvendes ved behov efter aftørring
til at genopfriske den hårdvoksbehandlede overﬂade – 2
liter rækker til cirka 70-100 m2. Beholderen rystes, og
midlet påføres i et meget tyndt lag på den rene, tørre
overﬂade med en mikroﬁbermoppe eller en Osmo Easy
Pad fnugfri klud.
Fjernelse af genstridige pletter (produktillustration 2, 3, 4)
Genstridige pletter som fx skomærker fjernes enkelt med
Osmo 3029 Plejevoks. Beholderen rystes, og midlet
påføres på en hvid nylonsvamp eller en Osmo Easy Pad
fnugfri klud, pletten gnubbes, og det opløste snavs tørres
væk. Osmo 3029 Plejevoks fås også i sprayform til

lettere rengøring og pleje.
Punktrenovering – skader/ridser (produktillustration 2,
3, 5, 7)
Hvis overﬂaden har fået mindre skader/ridser, er det som
regel tilstrækkeligt at rengøre og påføre ny hårdvoksolie.
Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan du gøre følgende:
a. Skader/ridser slibes ned med ﬁnt sandpapir, korn 150.
b. Den slebne overﬂade genbehandles med Osmo Hårdvoksolie eller et pigmenteret Osmo-produkt af samme type,
som blev anvendt ved grundbehandlingen. Påfør et tyndt
lag med en hvid nylonsvamp, Osmo Pensel eller Osmo Easy
Pad fnugfri klud.
c. Lad det tørre i cirka 12 timer eller cirka 24 timer (pigmenteret produkt).
d. Hvis overﬂaden virker tør, eller hvis den er blevet pigmenteret, påføres et tyndt lag hårdvoksolie i henhold til b-c.
e. Ved behov kan der udføres en genopfriskning med Osmo
3029 Plejevoks over hele overﬂaden.
Vedligeholdelse (produktillustration 1, 2, 3, 4, 6)
Mindst én gang om året, eller ved behov på grund af slitage
eller kraftigt tilsølet overﬂade, bør man genopfriske den
hårdvoksbehandlede overﬂade maskinelt med Osmo 3029
Plejevoks.
a. Løst snavs fjernes med støvsuger eller kost.
b. Rengør overﬂaden grundigt med Osmo 8016
Rengøringsmiddel blandet med vand doseret op til
maksimalt 1:1, afhængigt af hvor snavset gulvet er, og
bearbejd med maskine og rød rondel.
c. Lad overﬂaden tørre i mindst 30 minutter, inden det
næste arbejdsmoment påbegyndes. Overﬂaden skal
være helt tør.
d. Ryst beholderen grundigt, og læg eller sprøjt Osmo
3029 Plejevoks på et mindre område.
e. Påfør produktet i et tyndt lag, og gnid det ind i
overﬂaden med maskine og hvid rondel.
f. Tør efter/udglat eventuelt overskydende produkt til
en jævn overﬂade med en Osmo Easy Pad fnugfri klud.
g. Når overﬂaden har tørret i cirka 1 time, er den klar til
brug.
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h. Hvis man ønsker mere glans, kan overﬂaden poleres.
Polering til ønsket glansgrad foregår med maskine og
hvid rondel. Ved for kraftig polering kan overﬂaden
umiddelbart efter opleves som glat. Det forsvinder
dog, når gulvet er blevet tørret af et par gange.
Periodisk vedligeholdelse
(produktillustration 2, 3, 4, 6, 8, 10)
Det er vigtigt, at overﬂaden er helt tør, inden der påføres
ny hårdvoksolie, da rester af Osmo 3029 Plejevoks kan
give et mælket udseende.
Indled derfor altid den periodiske vedligeholdelse med
at udføre punkt a-c som beskrevet under Vedligeholdelse
herover.

Hvis den beskadigede overﬂade er pigmenteret, skal
skaden punktrenoveres inden den afsluttende behandling.
a. Påfør et meget tyndt lag Osmo Hårdvoksolie af
samme type, som blev anvendt ved grundbehandlingen,
med en Osmo Penselbørste eller Osmo Mikroﬁberroller. Ved maskinel behandling påføres et meget tyndt
lag med en Osmo Stålspartel, hvorefter overﬂaden
glattes med maskine og hvid rondel. Eventuelle stænk
og overskud langs kanter og i hjørner, som rondellen
ikke kan tage, tørres af med en Osmo Easy Pad fnugfri
klud.
b.Lad gulvet tørre i cirka 12 timer, inden det tages i brug.
Til hvidvoksede overﬂader anvendes Osmo 3087
Plejevoks i stedet for 3029.
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Rengøringsmiddel
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Osmo 3029/3087
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Osmo Easy Pad
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Hvid nylonsvamp
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Osmo Pensel
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Rød/hvid Doodlebug
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Osmo Penselbørste
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Osmo stålspartel

