UW HOUTEN VLOER
REINIGING/ONDERHOUD
RENOVATIE

ONDERHOUD EN REINIGING

IK HOUD VAN HOUT.
HET RUIKT GOED EN
VOELT HEERLIJK.
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GOED OM TE WETEN:
VLOERONDERHOUD THUIS

PARTICULIEREN

Houten vloeren zijn warm, zwaar belastbaar en licht in onderhoud. Om deze geweldige eigenschappen van het natuurlijke
hout te behouden, worden houten vloeren het beste met
Hardwax-Olieën van Osmo behandeld. Hardwax-Olie stoot
vuil af en beschermt het hout langdurig. Gelijktijdig laat de
Hardwax-Olie de vloer ademen en voelt goed aan. Nog een
voordeel: Het onderhoud is eenvoudig! Met weinig moeite
behoudt u uw houten vloer generaties. Bij de juiste verzorging met Osmo producten is dit zelfs geheel mogelijk zonder
schuren en is de vloer plaatselijk bij te werken.
>> DROGE REINIGING
Stof en pluizen verwijdert u snel en zeer eenvoudig met de
groene stofdoek uit de Osmo Vloerreinigingsset. Deze is
geschikt voor alle soorten houten vloeren.
>> VOCHTIG REINIGEN
De Osmo Spray-Mop maakt de vochtige reiniging zeer eenvoudig. Via een patroon in de steel wordt het reinigingsmiddel
(Spray-Fix) direct op de vloer gesprayd. Als alternatief hiervan
kunt u de vloer ook met de dweil in combinatie met Wisch-Fix
uit de Osmo Vloerreinigingsset reinigen. De Spray-Fix uit de
Osmo Spray-Mop en de Wisch-Fix bevatten bestanddelen die
uw vloer lang mooi houden. Vermijd te allen tijde agressieve
all-in-one reinigingsmiddelen.
>> INTENSIEF REINIGEN EN OPFRISSEN
Voordat uw houten vloer mat wordt, kunt u uw vloer met het
Osmo wasonderhoud- en reinigingsmiddel grondig reinigen.
Zo behoudt u de mooie uitstraling van uw vloer en maakt u de
vloer nog duurzamer.
>> INSTANDHOUDING
Zelfs een optimaal onderhouden vloer zal op een gegeven
moment gebruikssporen laten zien. Geen probleem: met Osmo
Hardwax-Olie behandelde vloeren kunnen plaatselijk bijgewerkt
en opnieuw geolied worden (pagina 13). Uw houten vloer ziet
er daarna weer als nieuw uit!
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ONDERHOUD EN REINIGING

HOUTEN VLOEREN ZIJN
VEEL WAARD. EN ZIEN
ER GOED UIT.
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GOED OM TE WETEN: VLOERONDERHOUD IN OPENBARE RUIMTES

OPENBAAR

Een goed onderhouden houten vloer schept sfeer – en hij kan
veel hebben. Geoliede vloeren stoten vuil af en zijn geschikt voor
openbare gebouwen en commercieel gebruikte ruimtes. Het
onderhoudsinterval moet echter wel op een hoge belasting
worden aangepast.
>> R
 EGELMATIG DWEILEN
Zwaar belaste oppervlakken eenmaals daags klamvochtig
schoonmaken. Het water uitsluitend met de Wisch-Fix mengen. Vermijd agressieve all-in-one schoonmaakmiddelen.
>> INTENSIEF REINIGEN EN OPFRISSEN
De houten vloer afhankelijk van gebruik intensief reinigen en
met Osmo onderhoudsolie opfrissen – de reinigingsinterval is
afhankelijk van de mate van belasting.
>> INSTANDHOUDING
Om de schoonheid en waarde van uw houten vloer lang te
behouden, moeten gebruikte oppervlakken tijdig met Osmo
Hardwax-Olie nabehandeld worden. Voorafgaand moet de
vloer intensief gereinigd worden. Vervolgens brengt u een zeer
dunne laag Hardwax-Olie (pagina 10) aan. Ook de plaatselijke
bijwerking, van bijvoorbeeld zeer frequent gebruikte plekken
(bijvoorbeeld een looppad) is mogelijk.

ONZE TIP
Bij onderhoud van grote oppervlakken is het aan te bevelen
te kiezen voor machinale reiniging. Osmo FloorXCenter
verlicht deze werzaamheden.Deze machine is uitermate
geschikt voor de reiniging en instandhouding van geoliede
vloeren.
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ONDERHOUD EN REINIGING

HET LEVEN IS TE KORT
VOOR SLECHT ONDERHOUD. WORDT HANDIG
IN HET ONDERHOUD!
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GEBRUIK

DROGE REINIGING
Een geoliede houten vloer stoot vuil af. In tegenstelling tot
veel andere vloerbehandelingsmethoden wordt de vloer niet
statisch geladen en biedt zodoende micro-organismen en
allergenen geen voedingsbodem. Stof, vlooien en haren van
huisdieren kunt u met de stofzuiger of bezem verwijderen.
Nog makkelijker is het met de Osmo Vloerreinigingsset.
De groene stofdoek is speciaal voor de droge reiniging
ontwikkeld.
>> Snel, stil en stroombesparend: droog onderhoud met de
stofdoek.
>> De Osmo Vloerreinigingsset bevat een wisser met aansluiting
voor de Osmo Telescoop-steel, een stofdoek, een dweil en
een microvezeldoek.

Stofdoek

Vloerreinigingsset
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REGELMATIG VOCHT AFNEMEN
Hoe vaak uw houten vloer afgenomen moet worden, hangst sterk
samen met de belasting. In een huishouden is eens per week
meestal voldoende, maar in horecagelegenheden of andere zwaar
belaste oppervlakken moet de vloer dagelijks afgenomen worden.
>> In één handeling: De Osmo Spray-Mop heeft een patroon met
reinigingsmiddel (Spray-Fix) in de steel. Ideaal voor de snelle
en/of plaatselijke reiniging tussendoor.
>> Als u de Osmo Vloerreinigingsset heeft kunt u de witte dweil
gebruiken.
>> Een scheut Osmo Wisch-Fix in het water verwijdert alle dagelijkse vervuilingen voortreffelijk en verhindert - dankzij natuurlijke
oliën - de uitdroging van de vloer. Vermijd agressieve all-in-one
reinigingsmiddelen.
>> LET OP: Alleen klamvochtig gebruiken – de vloer niet nat
maken! Indien nodig de vloer droog afnemen.

Wisch-Fix
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Spray-Mop

Vloerreinigingsset

GEBRUIK

INTENSIEF REINIGEN EN OPFRISSEN
Van tijd tot tijd heeft uw houten vloer een opfrisbeurt nodig. In
huishoudens is dit in de regel pas na enkele maanden. Ideaal
hiervoor is het Osmo wasonderhoud- en reinigingsmiddel. Zo
wordt de beschermende oliewas-laag geregenereerd en uw vloer
behoudt haar bijzondere uitstraling. In zwaar belaste horecagelegenheden of winkels is de Osmo onderhoudsolie aan te bevelen.
Deze olie is speciaal voor dit gebruik ontwikkeld. Ook hier kan een
regelmatige opfrisbeurt zinvol zijn. De reinigingsinterval hangt af
van de mate van belasting.
> Osmo onderhoudswas- en reinigingsmiddel reinigt en
regenereert in één handeling. Ook als spray te verkrijgen.
> Osmo onderhoudsolie regenereert zonder schuren, speciaal
voor openbare of professioneel gebruikte oppervlakken.
> Voor wit-geoliede vloeren: onderhoudswas- en reinigingsmiddel of onderhoudsolie in wit-transparant.
> Voor grote oppervlakken bevelen wij de bodemreiniger
FloorXCenter aan.

Onderhoudswasen reinigingsmiddel

Onderhoudsolie

Vloerreinigingsset

FloorXCenter
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INSTANDHOUDING EN NABEHANDELING
Het leven laat op enig moment sporen na, zelfs op uw optimaal onderhouden houten vloer. Geen probleem. Want bij
een geoliede houten vloer kan de beschermende bovenlaag
op elk moment worden vernieuwd, zelfs zonder te schuren.
Dat is een groot voordeel ten opzichte van gelakte houten
oppervlakken.
>> Vloeren vooraf grondig reinigen
>> Handmatige behandeling: Osmo Hardwax-Olie zeer dun
aanbrengen met de vloerborstel of de Osmo microvezelroller.
>> Machinale behandeling: Osmo FloorXCenter voor de intensieve
reiniging en het aanbrengen van kleurloze Osmo Hardwax-Olie.

Hardwax-Olie
Original
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Vloerborstel met
handgreep

Vloer Rollenset

FloorXCenter

GEBRUIK

UW VAKMAN SPRINGT BIJ
U kunt uw houten vloer zelf nabehandelen met olie. Maar als
het u aan tijd ontbreekt, is het belangrijk niet te lang te twijfelen en uw vakman te bellen. Het ruwe hout moet niet te lang
onbehandeld blijven liggen. De vakman doet zijn werk dankzij
zijn ervaring snel en betrouwbaar. Dat geldt in het bijzonder
voor het deels renoveren van houten vloeren. Ook wanneer u
de glansgraad wilt veranderen of uw gekleurde houten vloer
wilt nabehandelen, is professionele ondersteuning aan te
bevelen. Vraag hier naar bij uw Osmo verkooppunt.
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PARTIËLE BEHANDELING

LET OP
Meer tips over de plaatselijke nabehandeling van uw hout
vindt u in onze brochure „Houten vloeren optimaal
beschermen“.

1. Beschadigde oppervlakken
grondig schuren
2. Osmo Hardwax-Olie met de
microvezelroller dun aanbrengen
3. Na droging een tweede laag zeer
dun met een pluisvrije katoenen
doek aanbrengen
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PLAATSELIJK BIJWERKEN VAN UW KLEURLOOS BEHANDELDE HOUTEN VLOEREN
Geoliede vloeren kunnen ook deels behandeld worden. U
kunt bijvoorbeeld zwaar belaste vlakken nabehandelen met
olie, zonder uw complete ruimte of kamer uit te moeten
ruimen. Dat bespaart u veel tijd. Omdat Osmo Hardwax-Olie
bij het juiste gebruik geen beschermende filmlaag aanmaakt,
is ook een meervoudige nabehandeling niet te zien.

> Schuur het beschadigde deel grondig en ontdoe het van stof.
> Breng een zeer dunne laag Hardwax-Olie aan en verdeel dit
gelijkmatig met de Osmo microvezelroller.
> Ongeveer 8 – 10 uur laten drogen.
> Na de droging opnieuw een dunne laag Hardwax-Olie met een
pluisvrije katoenen doek dun aanbrengen.

PLAATSELIJK BIJWERKEN VOOR UW
GEKLEURDE HOUTEN VLOEREN
Zelfs gekleurde houten vloeren kunnen bijgewerkt en plaatselijk
nabehandeld worden – wanneer ze met Osmo producten onderhouden worden. Noteert u daarom de mengverhouding van uw
kleuren zodat u dezelfde kleurstelling krijg bij een nabehandeling.
Om de exacte kleurtoon te herstellen, is nauwkeurig werk en een
beetje ervaring nodig.
> Schuur het beschadigde deel grondig en ontdoe het van stof.
> Breng een dunne laag Hardwax-Olie (met kleuring of menging)
met de Osmo microvezelroller gelijkmatig aan en laat 24 uur
drogen.
> Aanslutend een dunne laag kleurloze Hardwax-Olie aanbrengen en laten drogen.
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ALLEEN HET BESTE VOOR UW HOUT
Verdere informatie over onze producten vindt u bij uw verkooppunt, in onze brochure „Houten vloeren optimaal beschermen“
en op www.osmo.nl.

REININGSET VOOR VLOEREN
Voor de verzorging van hout-, kunststof-, tegel-, en
natuurstenen vloeren. Bevat wisser met aansluiting voor
de Osmo Telescoop-steel, stofdoek, dweil en microvezeldoek.
WISCH-FIX
Reinigings- en onderhoudsconcentraat voor de regelmatige vochtige verzorging. Speciaal ontwikkeld voor
houten vloeren, die met Osmo Hardwax-Olie behandeld
zijn.

ONDERHOUDSWAS- EN REINIGINGSMIDDEL
Kleurloos of wit transparant. Ter opfrissing van vloeren.
Reinigt en regenereert gelijktijdig, verzorgt het hout met
natuurlijke wassen.

ONDERHOUDSWAS- EN REINIGINGSMIDDEL SPRAY
Het kleurloze wasonderhoud- en reinigingsmiddel om
te sprayen. Reinigt en regenereert gelijktijd, verzorgt het
hout met natuurlijke olieën.

ONDERHOUDSOLIE
Met de onderhoudsolie worden vloeren weer opgefrist.
Door dit product op tijd te gebruiken voorkomt u schuren
en het bijwerken met Hardwax-Olie.

VLOER ONDERHOUDSSET
De vloer onderhoudsset bevat 1 liter Wisch-Fix, 0,4 liter
onderhoudswas- en reinigingsspray, 3 aanbrengdoeken
en een uitvoerige onderhoudshandleiding voor uw houten
vloer.
HARDWAX-OLIE ORIGINAL
Voor oppervlakke afwerking en deels bij te werken
houten vloeren die met een kleurloze Osmo Hardwax-Olie
behandeld zijn. Beschikbaar in vier glansgraden: 3011
glanzend, 3032 zijdemat, 3065 semi-mat, 3062 mat
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PRODUCTEN

HAND PAD HOUDER
Met Superpads voor het handmatig aanbrengen van Osmo
houtafwerkingen. Met Osmo Kleurolie microvezel pad,
ideaal voor het aanbrengen van Osmo Hardwax-oliën en
Osmo Top Olie.
PADHOUDER MET SCHARNIER
Voor het handmatig aanbrengen van Osmo houtafwerkingen of intensieve reiniging van hoeken en randen.
Met aansluiting voor de Osmo Telescoop-steel.

TELESCOOP-STEEL
Hoogwaardige aluminium-telescoop-steel met
Softtouch-handgreep en Quick-Connect verbinding.
Verstelbaar tussen 120 - 200 cm.

VLOER ROLLENSET
Voor het handmatig aanbrengen van Hardwax-oliën. Bevat
verfbak met inlegvellen (3 stuks), microvezelroller (250
mm breed), insteekbeugel met handvat voor de Osmo
Telescoop-steel.
VLOERBORSTEL MET HANDGREEP
Dankzij de ergonomisch gevormde handgreep geschikt
voor het handmatig aanbrengen van Hardwax-Oliën en
Decorwas. Beschikbaar in 220 en 400 mm breedte.

FLOORXCENTER
Gebruiksvriendelijke discmachine voor reiniging, opfrissing,
verzorging of kleuren van geoliede vloeren. Ideaal voor
grote oppervlakken en voor de machinale instandhouding
van uw houten vloer.
SPRAY-MOP
Met dit innovatieve reinigingssysteem wordt het reinigingsmiddel (Spray-Fix) in een navulbaar patroon direct vanuit
de steel op de houten vloer gesprayd. Met wasbare
microvezeldoek.
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Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG
Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telefoon
Fax

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de/nl
info@osmo.de

+49 (0)2581/922-100
+49 (0)2581/922-200

Bij vragen helpen wij u graag verder:

Osmo Nederland B.V.
1432CE Aalsmeer
Schinkeldijkje 16B
Telefoon +31 (0)20-218 45 00

99900550

www.osmonederland.nl
info@osmonederland.nl
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