VAŠE DŘEVĚNÁ PODLAHA
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
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MÁME RÁDI DŘEVO.
KRÁSNĚ VONÍ A JE
PŘÍJEMNÉ NA DOTEK.
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CO JE DOBRÉ VĚDĚT O
PÉČI O PODLAHU DOMA ?

PRIVÁTNÍ
OBLAST

Dřevěné podlahy jsou teplé od nohou, odolné a snadno
udržovatelné. Aby skvělé vlastnosti přírodního dřeva zůstaly
dlouho zachovány, provádí se úprava povrchu dřevěných
podlah především Tvrdými voskovými oleji od Osmo.
Tvrdý voskový olej odpuzuje špínu a chrání dřevo natrvalo.
Současně nechává dřevo dýchat a je příjemný na dotek.
Další výhodou je jednoduchá péče. S malou námahou
uchováte Vaši dřevěnou podlahu po generace. V případě
potřeby dokonce můžete bez obrušování nanést Tvrdý
voskový olej a rovněž lze na podlaze opravit pouze části,
které jsou třeba.
> ČIŠTĚNÍ NA SUCHO
Prach a různá vlákna odstraníte zcela jednoduše a rychle
zeleným mopem na prach z Osmo Opti-sady. Mop se hodí
na všechny dřevěné podlahy.
> STÍRÁNÍ NA VLHKO
Osmo sprej - mop Vám pomůže,pravidelnou údržbu na
vlhko provádět zcela jednoduše. Z kartuše umístěné na tyči
se čistící prostředek (sprej – Fix) stříká přímo na podlahu.
Alternativně můžete podlahu čistit mopem na vlhké setření z
Opti sady a s Osmo Wisch-Fixem. Sprej – Fix z Osmo spreje
– mopu a Wisch-Fix obsahují látky, které podlaze doplní olej
a zachovají ji na dlouho krásnou. Bezpodmínečně zabraňte
použití agresivního univerzálního čistícího prostředku.
> INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ
Dříve než Vaše podlaha začne působit „zašle“, měli byste
ji důkladně očistit Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem. Tak zachováte krásný vzhled Vaší podlahy.
 DRŽBA
> Ú
Někdy začne i optimálně udržovaná podlaha vykazovat
stopy opotřebení. To však není žádný problém: podlahy
s úpravou povrchu Tvrdým voskovým olejem lze snadno
vylepšit a dodatečně znovu nanést Tvrdý voskový olej –
také jen na určité části podlahy (strana 13). Vaše podlaha
potom bude zase vypadat jako nová.

Pflege LEPO 2015 EXPORT_CZ 0215.indd 3

3

13.02.15 14:58

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

DŘEVĚNÉ PODLAHY TVOŘÍ
HODNOTNÉ V YBAVENÍ
VAŠEHO DOMOVA,
V YPADAJÍ DOBŘE A ZRAJÍ
JAKO VÍNO SPOLEČNĚ
S VÁMI.
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PRO

CO JE DOBRÉ VĚDĚT O PÉČI
O PODLAHU V OBLASTI PRO
VEŘEJNOST ?

VEŘEJNOST

Pěkně udržovaná dřevěná podlaha vytváří příjemnou atmosféru – a hodně vydrží. Podlahy s úpravou povrchu olejem
odpuzují nečistoty a hodí se pro administrativní budovy a
oblasti pro veřejnost. Intervaly čištění by každopádně měly být
přizpůsobeny zvýšenému zatěžování podlahy.
>> PRAVIDELNÉ STÍRÁNÍ
Silně frekventované oblasti jednou denně setřete na vlhko.
Do vody přidávejte výhradně Osmo Wisch-Fix. Nepoužívejte
žádné agresivní víceúčelové čistící prostředky.
> INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ
Dřevěnou podlahu podle potřeby intenzivně očistěte a oživte
Osmo Údržbovým olejem – intervaly čištění závisí na zatěžování podlahy.
>> ÚDRŽBA
Aby vzhled a hodnota Vaší dřevěné podlahy zůstaly po léta
zachovány, musí být opotřebované plochy včas dodatečně
ošetřeny Osmo Tvrdým voskovým olejem. K tomu účelu se
podlaha důkladně očistí. Následně se nanese tenoučká
vrstva Tvrdého voskového oleje (strana10). Lze také provést
ošetření olejem pouze na některých částech podlahy,
například na silně frekventovaných místech (vychozené
cestičky).

NÁŠ TIP
Při údržbě velkých ploch se doporučuje pověřit
ošetřením podlah profesionálního řemeslníka.
Ulehčení práce nabízí Osmo FloorXcenter.
Výborně se hodí pro čištění nebo údržbu podlah s
úpravou povrchu olejem.
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ŽIVOT JE PŘÍLIŠ KRÁTK Ý
PRO NESPRÁVNOU
ÚDRŽBU. ZAŘIĎTE SI
TO POHODLNĚ.
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PÉČE A ČIŠTĚNÍ

ČIŠTĚNÍ NA SUCHO
Dřevěná podlaha s úpravou povrchu olejem odpuzuje nečistoty. Oproti mnoha jiným podlahovým krytinám nevytváří
elektrostatický náboj a neposkytuje živnou půdu mikrobům
a alergenům. Prach, různá vlákna nebo zvířecí srst můžete
odstranit vysavačem nebo smetákem. Ještě snazší je to s
Osmo Opti-sadou. Zelený mop na prach je speciálně určen
pro čištění na sucho.
> S mopem na prach provedete údržbu na sucho rychle, tiše
a šetříte el.proud.
> Osmo Opti-sada zahrnuje stírač s teleskopickou tyčí, mop
na prach, mop na vlhké setření a utěrku z aktivních vláken.

MOP NA PRACH

OPTI SADA
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PRAVIDELNÉ STÍRÁNÍ NA VLHKO
Jak často je třeba stírat Vaši podlahu, závisí na jejím zatěžování. V privátní oblasti v domácnosti stačí většinou týdenní
rytmus, v restauracích a ostatních silně frekventovaných oblastech byste měli denně stírat na vlhko.
> Jedním pohybem: Osmo sprej – mop má kartuši pro čistící
prostředek (Sprej-Fix). Ideální pro rychlé čištění ale také
pro částečné lokální čištění .
> Při použití Osmo Opti-sady použĳte bílý mop na vlhké
setření.
> Trocha Osmo Wisch-Fixu ve vodě na stírání skvěle odstraní
každodenní znečištění a vysušování podlahy se zamezí díky
obsaženým přírodním olejům. Nepoužívejte žádné agresivní
víceúčelové čistící prostředky.
> UPOZORNĚNÍ: Stírejte pouze na vlhko – ne na mokro!
> Případně ještě dodatečně setřete na sucho.

WISCH FIX

SPREJ – MOP

OPTI SADA
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INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ
Čas od času potřebuje Vaše dřevěná podlaha oživení. V
domácnostech je to zpravidla třeba teprve po měsících. Ideální
k tomu je Osmo Vosková údržba a čistící prostředek. Tak
bude regenerována olejovo - vosková ochranná vrstva a Vaše
podlaha si uchová svůj zvláštní vzhled. V silně frekventovaných
restauracích a obchodních prostorách by měl být používán
Údržbový olej. Ten je určen speciálně pro tuto oblast. Zde je
smysluplné provádět pravidelné oživení. Intervaly čištění závisí
na zatěžování.
> Osmo Vosková údržba a čistící prostředek čistí a regeneruje
v jednom pracovním kroku. K dostání také jako sprej.
> Osmo Údržbový olej regeneruje bez vytvoření vrstvy, speciálně pro objekty pro veřejnost.
> Pro bílé podlahy: Bílá vosková údržba a čistící prostředek
nebo Údržbový olej bíle transparentní.
> Pro velké plochy doporučujeme stroj k čištění podlah Osmo
FloorXcenter.

VOSKOVÁ
ÚDRŽBA A
ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK

ÚDRŽBOVÝ
OLEJ
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ÚDRŽBA A DODATEČNÁ ÚPRAVA OLEJEM
Někdy zanechá život stopy i na optimálně udržované dřevěné
podlaze. To je však řešitelná věc. Vždyť u dřevěné podlahy s
úpravou povrchu olejem lze ochranný povrch kdykoli obnovit,
aniž by se musel obrušovat starý nátěr. To je velká výhoda
oproti lakovaným povrchům dřeva.
> Podlahu nejdříve důkladně očistěte.
> Manuální použití: naneste tenoučkou vrstvu Osmo Tvrdého
voskového oleje kartáčem k natírání podlah nebo Osmo
válečkem z mikrovláken.
> Strojní použití: Osmo FloorXcenter pro intenzivní čištění
nebo nános Tvrdého voskového oleje.

TVRDÝ VOSKOVÝ
OLEJ ORIGINAL

KARTÁČ K
NATÍRÁNÍ PODLAH

SADA K VÁLEČKOVÁNÍ NA PODLAHY

FLOORXCENTER
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VÁŠ ODBORNÝ PODLAHÁŘ ZASKOČÍ
Vaši dřevěnou podlahu můžete sami dodatečně ošetřit
olejem. Ale když Vám chybí čas, neměli byste příliš dlouho
otálet a zavolat Vašeho odborného podlaháře. Surové
dřevo by nemělo zůstat nechráněné. Odborník zvládne
práce rychle a spolehlivě díky své zkušenosti. To platí
zvláště pro částečné opravy. Také když chcete změnit
stupeň lesku nebo provést dodatečnou úpravu barevné
dřevěné podlahy, doporučuje se profesionální podpora.
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ČÁSTEČNÁ OPRAVA

UPOZORNĚNÍ
Bližší tipy k částečné opravě naleznete v naší brožuře
„Optimální ochrana dřevěných podlah“.

1. Poškozený povrch důkladně
obruste.
2. N
 aneste Osmo Tvrdý voskový
olej v tenké vrstvě válečkem z
mikrovláken.
3. P
 o uschnutí naneste druhý nános
ve velmi tenké vrstvě bavlněným
hadříkem.

12
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ČÁSTEČNÁ OPRAVA DŘEVĚNÝCH
PODLAH S BEZBARVOU ÚPRAVOU
U podlah s úpravou povrchu olejem lze provést také
částečnou úpravu. Tak například můžete silně frekventovaná místa dodatečně ošetřit olejem, aniž byste museli
Váš prostor kompletně vyklízet. To ušetří hodně času.
Jelikož Osmo Tvrdé voskové oleje při správném zpracování nevytváří žádnou vrstvu tvořící film, nejsou u opravovaných míst viditelné okraje ani po několikeré dodatečné
úpravě.
>> Poškozenou oblast důkladně obruste a odstraňte prach.
>> Rovnoměrně naneste tenkou vrstvu Tvrdého voskového
oleje Osmo válečkem z mikrovláken.
>> Nechte schnout asi 8–10 hodin.
>> Po uschnutí naneste další tenkou vrstvu Tvrdého voskového
oleje bavlněným hadříkem bez žmolků.

ČÁSTEČNÁ OPRAVA DŘEVĚNÝCH
PODLAH S BAREVNOU ÚPRAVOU
Dokonce i barevné dřevěné podlahy lze opravovat a provádět
u nich částečnou dodatečnou úpravu – pokud mají úpravu
povrchu s Osmo produkty. Proto si pro pozdější dodatečnou
úpravu vždy poznamenejte barevný odstín příp. směšovací
poměr,aby se opět vytvořil přesně ten správný barevný odstín.
K tomu je třeba velmi přesná práce a trocha zkušeností.
>> Poškozenou oblast důkladně obruste a odstraňte prach.
>> Rovnoměrně naneste tenkou vrstvu Tvrdého voskového
oleje barevného příp. připravenou směs s Osmo válečkem
z mikrovláken a nechte schnout 24 hodin. Po nanesení dolaďte odstín s okolní plochou pomocí bavlněného hadříku,
kterým odstraňte v případě potřeby přebývající barvu.
>> Nakonec naneste tenkou vrstvu bezbarvého Tvrdého
voskového oleje Originál a nechte schnout 8-10 hodin.
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JEN TO NEJLEPŠÍ PRO VAŠE DŘEVO
Ostatní podrobné informace k našim výrobkům získáte v
odborném prospektu „ Optimální ochrana dřevěných podlah „
nebo na internetových stránkách www.osmo.cz

OPTI-SADA
Specializovaná sada k údržbě podlah ze dřeva,
plastu, dlaždic a přírodního kamene. Sada obsahuje:
stírač s teleskopickou tyčí, mop na prach , mop na
vlhké setření a utěrku z aktivních vláken.

WISCH-FIX - PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ NA VLHKO
Vysoce účinný speciální koncentrát na pravidelné
vlhké čištění a údržbu. Obzvláště se doporučuje na
dřevěné podlahy s úpravou povrchu Osmo Tvrdým
voskovým olejem. Působí tak, že podlaze doplní
potřebné olejové látky a nevysušuje ji.
VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK PŘÍLEŽITOSTNÉ INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ
Bezbarvá nebo bíle transparentní, na podlahy a
nábytek. Osmo Vosková údržba a čistící prostředek
čistí a regeneruje zároveň; zásobuje dřevo přírodními
tvrdými vosky.
VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTÍCÍ SPREJ
Bezbarvá. Vosková údržba a čistící prostředek ke
stříkání. Čistí a regeneruje zároveň, zásobuje dřevo
přírodními tvrdými vosky.

ÚDRŽBOV Ý OLEJ
S údržbovým olejem oživíte zašlé a matné podlahy. Včasným použitím tohoto přípravku zabráníte
náročnému broušení a následným renovačním
nátěrům.

TVRDÝ VOSKOV Ý OLEJ ORIGINAL
K plošné a částečné dodatečné úpravě dřevěných
podlah s úpravou povrchu Osmo Tvrdými voskovými
oleji. K dostání ve 4 stupních lesku: 3011 lesklý, 3032
hedvábně polomatný, 3065 polomatný, 3062 matný.
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PRODUKT

TVRDÝ VOSKOV Ý OLEJ BAREVNÝ
K transparentnímu tónování podlah v mnoha atraktivních odstínech. Snadné zpracování. Pro decentnější
tónování lze smíchat s Tvrdým voskovým olejem
bezbarvým. Konečný nátěr Tvrdým voskovým olejem
bezbarvým.

TVRDÝ VOSKOV Ý OLEJ EFEKT STŘÍBRNÁ / ZLATÁ
Pravé metalické částečky propůjčí Vaší dřevěné podlaze jemně tónovaný, stříbrný nebo zlatý lesk. Hodí se
k moderním stylům bydlení. Konečný nátěr Tvrdým
voskovým olejem bezbarvým.

TVRDÝ VOSKOV Ý OLEJ EFEKT NATURAL
Chrání dřevo téměř neviditelně. Přírodní, světlejší
barevný odstín surového dřeva zůstane zachován.
Žádná rozjasnění dřeva (žádný „trvale mokrý efekt“).
Konečný nátěr Tvrdým voskovým olejem bezbarvým.

SADA NA PODLAHY S VÁLEČKEM
Slouží k manuálnímu zpracování všech tvrdých voskových Osmo olejů a Dekoračních vosků.
Obsahuje : váleček z mikrovláken a vanu na barvu pro
více použití díky jednorázovým vložkám.
KARTÁČ K NATÍRÁNÍ PODLAH
Pro různé požadavky k dostání v šířkách 150, 220
a 400 mm. Zvláště se doporučuje k manuálnímu
zpracování všech tvrdých voskových Osmo olejů a
Dekoračních vosků.

FLOORXCENTER
Jednoduše použitelný stroj vhodný k čištění, údržbě
a oživení povrchu podlah s úpravou povrchu olejem a
také k barvení (colorování) Vašich podlah. Ideální pro
údržbu větších ploch.

SADA NA ÚDRŽBU PODLAHY
Čištění, údržba a oživení v jedné sadě:1 litr WischFixu, 0,4 litru Voskové údržby a čistícího prostředku
a 3 utěrky k nanášení včetně návodu na údržbu Vaší
dřevěné podlahy.
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Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG
Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf
Postfach 110161
D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200
www.osmo.de
info@osmo.de

První distributor :

AU-MEX s.r.o.
Poděbradská 574/40,
190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel. 00420 283933452,
00420 283933472
Email: info@osmo.cz,
info@au-mex.cz, www.au-mex.cz

Všechny katalogy obdržíte také u Vašeho Osmo odborného
obchodního zástupce.
Vás regionální prodejce :

2015 CZ 1.0 Technické změny a dodací podmínky vyhrazeny.
Údaje o rozměrech, cenách a obrázky bez záruky. I přes rozsáhlou kontrolu obsahu tohoto katalogu nemůžeme zcela vyloučit tiskové chyby.
Barevnost je nezávazná.
V zájmu inovace výrobků si vyhrazujeme změny.
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