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SADA NA ÚDRŽBU PODLAHY 

 

 
 

 

Specializovaná sada k údržbě podlah ze dřeva, dlaždic a přírodního kamene. 

Sada obsahuje : 1 l Wisch Fix, 0,4 l Vosková údržba a čistící prostředek a 3 utěrky k nanášení včetně návodu na 

údržbu Vaší dřevěné podlahy.  

 

 

 

Produkt VPE Výrobek č. EAN číslo 

Údržbový set na dřevěné podlahy 1 129 00 007 40068501 12 142 

 

 

Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek ve spreji 
Pro olejované a voskované dřevěné a korkové podlahy, nábytek i jiné dřevěné plochy 

 

Informace o výrobku: Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek ve spreji slouží pro občasné osvěžení dřevěných podlah ošetřených tvrdým voskem, 

nábytku a jiných naolejovaných a navoskovaných dřevěných povrchů v interiéru. 

Při řádné péči bude povrch chráněn přírodním, zdravotně nezávadným tvrdým voskem (karnaubový a kandelilový vosk). Podlaha zůstává odolná, 

aniž by se na ní objevil film. 

Příprava: Dřevěná plocha musí být suchá a zbavená prachu. K tomuto účelu stačí hadr na podlahu, mop nebo vysavač. Pro snadné čištění a důkladnou 

péči doporučujeme použít Osmo  Opti-Set (mop na prach, mop na stírání podlahy, hadřík z mikrovlákna). 

Silněji zatěžované a zašpiněné podlahy, například ve veřejných prostorách, vyčistěte pomocí našeho mopu na stírání podlahy, použijte vodu 

s přídavkem přípravku Osmo Wish-Fix a následně dosucha vytřete. 
Pokyny pro aplikaci: Nejdříve vyčistěte dřevěný povrch hadrem, mopem nebo vysavačem. Povrchy ošetřené Osmo Tvrdým voskovým olejem je 
možno bez problémů setřít dobře vyždímaným hadrem (ke stírání použijte vodu s přídavkem prostředku 

Osmo Wisch-Fix) a následně dosucha vytřete. 

Před použitím důkladně protřepat. 
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Koncentrovaný čistící prostředek pro denní čištění a ošetřování dřevěných podlah, nábytku a ostatních 

dřevěných ploch. 

Vyvinutý zejména pro olejované a voskované dřevěné podlahy a nábytek s možností využití i pro lakované 

povrchy, pro kamenné podlahy a korek. 

 
Popis výrobku:  

OSMO Wisch-Fix je vodou ředitelný koncentrovaný čisticí prostředek pro denní čištění a ošetřování, speciálně určený pro olejované a voskované 

dřevěné podlahy a nábytek s možností využití i pro lakované povrchy, kamenné podlahy a podlahy z korku. Obsahuje mýdla na bázi přírodních olejů 

a dřevo během čištění nevysušuje. Při pravidelném používání vytváří výrobek Wisch-Fix snadno udržovatelný a hladký neklouzavý povrch.                   
Ve vodě rozpustné složky snižují výskyt šmouh a nevytváření povlaky. Výrobek je šetrný k pokožce, neobsahuje barviva ani parfémy, je biologicky 

rozložitelný, neobsahuje organická rozpouštědla, neemituje žádné škodlivé látky a je tudíž vhodný pro zdravý životní styl. 

Vydatnost na litr : 1 uzávěr přípravku Wisch Fix na 1 litr vody  

Oblasti použití: 

Zvláště vhodný pro čištění a ošetřování olejovaných a voskovaných dřevěných podlah, lze použít i pro lakované dřevěné plochy, korkové, laminátové, 
kamenné podlahy, PVC stejně jako nábytek, dveře, obklady stěn a stropů. 

Použití: 

Ruční: OSMO Wisch – Fix je ideální pro aplikaci Osmo Opti sadou (vlhký mop). Pro běžnou každodenní údržbu znečištěných ploch postačí dávkování 
1 uzávěr výrobku Wisch – Fix na litr vody. Setřete podlahu dobře vyždímaným vlhkým mopem (ne mokrým). V případě ošetřování kuchyňských 

pracovních desek nebo menších ploch stírejte dobře vyždímaným hadříkem bez žmolků. 

Strojní:  Zředěný roztok výrobku Wisch-Fix nastříkejte pomocí rozstřikovače rovnoměrně na podlahu. Pomocí jednokotoučového čisticího stroje 

(jako např. Osmo FloorXcenter s bílým padem) odstraňte nečistoty. Neprodleně vlhkost setřete nebo ji odstraňte pomocí kulatého Osmo padu 

z aktivních mikrovláken pro strojní čištění. 

Olejování: Pro olejování je nezbytné namáhané a znečištěné plochy podlahy nejprve důkladně vyčistit pomocí výrobku Wisch-Fix (dávkování lze 

zvýšit na poměr max. 1:1). 

Při intenzivním mechanickém čištění (např. čisticím strojem s červeným padem) dojde také k odstranění rozpustných voskových a olejových složek. 

Podlaha musí být po zaschnutí ošetřena tenkou vrstvou Osmo Tvrdého voskového oleje. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv 

záruku. 

Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete na našich www 

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér 

pro ČR a SR :   

Fa. AU-MEX spol. s.r.o.  Poděbradská  574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, www.au-mex.cz                                                                                                                                                      


