PRODUKTO INFORMACIJA
KAIP IŠSAUGOTI PUIKIĄ GRINDŲ IŠVAIZDĄ
ATEINANČIOMS KARTOMS
LENGVA GRINDŲ
PRIEŽIŪRA
OPTI-RINKINYS
Specialus valymo rinkinys
visoms glotnios medienos,
vinilinėms, plytelių ir natūralaus
akmens grindims
 Teleskopinė rankena –
patogiam valdymui
 Dulkių šluostė – lengva
naudoti, dulkių valymui
nuo visų medienos grindų
 Mikro šluostė plius –
drėgnam grindų valymui su
Osmo Wash and care
 Aktyvaus pluošto šluostas –
lengvam Osmo liquid Wax
valiklio užtepimui ant visų
alyva arba vašku dengtų
medinių grindų
REGULIARIAM DRĖGNAM
ŠLUOSTYMUI, PLOVIMUI IR
PRIEŽIŪRAI
Natūralus valymo ir priežiūros
koncentratas reguliariam grindų
valymui ir priežiūrai
SPECIALUS SKYSTO VAŠKO
VALIKLIS INTENSYVIAI
PRIEŽIŪRAI
Valymas ir atnaujinimas viename
– specialiai pagamintas priežiūros
produktas alyva ir vašku
dengtoms grindims!
POLYX®-OIL – PRIEŽIŪRAI
IR APSAUGINIO PAVIRŠIAUS
ATNAUJINIMUI
Norint metams bėgant išlaikyti
originalias paviršiaus savybes,
susidėvėjusios grindų sritys turi
būti atnaujintos su viena iš Osmo
Polyx® alyvų.
Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG, affhüppen esch 12, d-48231
Warendorf
telefonas +49 (0) 2581 / 922 - 100, faksas +49 (0) 2581 / 922 - 200
www.osmo.com, info@osmo.de

PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

NAMUOSE
Paviršiai apdoroti su Polyx®-Oil yra lengvai prižiūrimi.
Reguliarus valymas kaip siurbliavimas ar drėgnas šluostymas
yra prilyginamas plytelių arba natūralaus akmens grindų
valymui.







Sausas valymas: Kasdieniam valymui naudokite šluotą,
dulkių siurblį arba žalią dulkių šluostę iš Osmo Optirinkinio norėdami nuvalyti paviršių.
Reguliarus drėgnas šluostymas: Osmo Wash and care
koncentratas puikiai iš jūsų grindų pašalina daugumą
kasdienių dėmių. Osmo Wash and care gali būti
skiedžiamas atsižvelgiant į paviršiaus užteršimą ir
naudojamas kartu su drėgna mikro šluoste iš Osmo Optirinkinio. Alyvos esančios Osmo Wash and care padeda
atnaujinti medžio paviršių.
Periodinis atnaujinimas ir intensyvus valymas:
Tam, kad atnaujintumėte nuobodžiai atrodančius grindų
paviršius, naudokite Osmo skysto vaško valiklį, nes jis
įrodė, kad yra idealus šiai užduočiai. Paprasčiausiai
paskleiskite ploną sluoksnį Osmo skysto vaško valiklio
ant jau su Osmo Wash and care nuvalyto paviršiaus.
Aktyvaus pluošto šluostas esantis Osmo Opti-rinkinyje
arba Osmo FloorXcenter yra tinkami plono sluoksnio
paskleidimui.
Baltos spalvos grindims Osmo siūlo baltą skysto vaško
valiklį (3087).
Valant labai nešvarius paviršius, Osmo skysto vaško
valiklis turėtų būti pilamas mažais kiekiais tiesiai ant
nešvarios vietos.
Apsauginio paviršiaus atnaujinimas: Norint metams
bėgant išlaikyti originalias paviršiaus savybes jūs turite
atnaujinti susidėvėjusias paviršiaus vietas naudodami
įvairius Osmo Polyx®-Alyvų produktus (tinkamus
originaliai apdailai).
Pirmiausia kruopščiai nuvalykite grindų paviršių (kaip
pavaizduota viršuje), leiskite jam visiškai nudžiūti ir
tada užtepkite labai ploną Polyx®-Alyvos sluoksnį.

VIEŠOSIOSE VIETOSE
Bendrai viešosioms vietoms valyti naudojami tie patys valymo
būdai kaip ir namuose, tačiau, norint patenkinti poreikius
valyti reikia dažniau.








Šluostymas: Dažnai vaikštomos vietos turėtų kasdieną
būti drėgnai valomos.
Šiam tikslui turėtų būti naudojamas tik Osmo Wash and
care (jokių agresyvių valymo medžiagų).
Intensyvus valymas: Medinių grindų paviršius turėtų
būti reguliariai apdorojamas su Osmo skysto vaško
valikliu.
Baruose ir restoranuose to gali prireikti naudoti net kartą
per savaitę.
Didesniems grindų paviršiams rekomenduojama
naudoti diskinį grindų valymo įrenginį.
Ir Osmo Wash and care ir Osmo skysto vaško valiklis
gali būti naudojami su šveitimo padais.
Panaudojus įrenginį, būtina iškart nuo paviršiaus
pašalinti likusį purvą naudojant bepūkį vatinį šluostą.
Apsauginio paviršiaus atnaujinimas: Norint metams
bėgant išlaikyti originalias paviršiaus savybes jūs turite
atnaujinti susidėvėjusias paviršiaus vietas naudodami
įvairius Osmo Polyx®-Alyvų produktus (tinkamus
originaliai apdailai).
Pirmiausia kruopščiai nuvalykite grindų paviršių (kaip
pavaizduota viršuje), leiskite jam visiškai nudžiūti ir
tada užtepkite labai ploną Polyx®-Alyvos sluoksnį.

