
GOLV SOM TÅL ATT SYNAS 

Regelbunden rengöring
Lös smuts dammsugs eller sopas bort regelbundet.  
Vid behov fukttorkas ytan med Osmo Rengöringsmedel 
blandat med vatten. Normal dosering är 1 kapsyl medel till 
1 liter vatten. Använd med fördel spraymopp eller optiset. 
Golvytan bör vara torr efter 1-2 minuter.

Underhåll
Ytan fräschas vid behov upp med Osmo Underhållsvax. 
Använd vitpigmenterad (art.nr 3087) till vitpigmenterade 
golv och ofärgad (art.nr 3029) till övriga kulörer.  

Osmo Underhållsvax rengör, förnyar och skapar en 
vattenavvisande yta. Det är enkelt att applicera, mycket 
drygt, snabbtorkande och nästan helt luktfritt. Vaxet 
lämnar inga kanter och kan därför användas partiellt vid 
entréer, gångstråk eller andra ställen med stor påfrest-
ning. Används när golvet behöver extra omvårdnad. 

Lägg ut Osmo Underhållsvax mycket tunt på den rena och 
torra golvytan. Arbeta ut medlet med luddfri trasa, 
mikrofibermopp eller golvmaskin. Låt torka minst 1 
timme, sörj för god ventilation. 

Punktrenovering - skador/repor
De flesta skador eller repor i golvet kan med ganska enkla 
medel repareras. Börja med att rengöra den skadade ytan 
med Osmo Rengöringsmedel eller om så krävs slipa med 
ett fint sandpapper korn 150. Eventuella håligheter fylls 
med t.ex. Osmo Spackel vilket finns i flera färger. Låt 
spacklet torka minst en timme och slipa därefter till 
eventuella ojämnheter. Dammsug bort slipdammet.  

För bästa resultat behandla den reparerade ytan med 
Osmo Dekorvax i den kulör som användes vid grundbe-
handling. Efter 24 timmar, stryk ut Osmo Underhållsvax 
över hela ytan. 

Borttagning av fläckar
Icke vattenbaserade fläckar t.ex. gummi eller asfalt 
avlägsnas enkelt med Osmo Underhållsvax. Ta lite medel 
på en luddfri trasa eller vit skurnylon och gnugga på 
fläcken. Den upplösta smutsen torkas därefter bort. 

SKÖTSEL- OCH UNDERHÅLL AV GOLV I HEMMILJÖ
Den här skötsel- och underhållsinstruktionen gäller för DalaFloda Golv som är ytbehandlade med Osmo Hårdvaxolja. 
Följ dessa instruktioner och den hårdvaxade ytan förblir hållbar, vacker och lätt att sköta. 

I hall bör en bra entrématta finnas för att samla upp så mycket hård och våt smuts som möjligt. Arbeta alltid sparsamt 
med vatten då träytor kan ta skada av alltför mycket vatten. Möbler bör förses med möbeltassar för att undvika märken 
eller repor i golvet.

Efter installation
Lös smuts dammsugs eller sopas bort efter installation. Fukttorka därefter med Osmo Rengöringsmedel 8016 blandat 
med vatten. Dosera 1 kapsyl medel till 1 liter vatten. Moppen ska vara väl urvriden. Vi rekommenderar även att applicera 
ett tunt lager med Osmo Underhållsvax på golvet innan möblering sker. Undvik att lägga på mattor de första veckorna 
efter att golvet är monterat
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Produkter för skötsel och underhåll
 Våra golv levereras som standar ytbehandlade med Osmo 
Hårdvaxolja. För att erhålla fullgott skydd över tid ska man 
använda underhållsprodukter från Osmo.

Allmänna rengöringsmedel såsom universalrengöring och 
liknande må ha en kortsiktigt renande effekt men urlakar 
hårdvaxoljans skyddande verkan. Felaktiga produkter, utan 
hårdvaxoljans skyddande egenskaper, ger ett svårstädat 
golv och som tappar sin ursprungliga karraktär. 

Att renovera ett sådant golv är både tidsödande och 
kostsamt.

Osmo Underhålls-kit 
Innehåller de produkter som 
behövs för att ta hand om 
trägolvet på bästa sätt:
· 8016 Rengöringsmedel 
· 3029/3087Underhållsvax  
· Easy Pads luddfria trasor
· Polerduk
· Instruktioner

8016 Rengöringsmedel
Naturligt koncentrat för skonsam 
rengöring av golvet. 
· blandas med vatten
· rengör och fräschar upp ytan
· lösningsmedelsfri
· biologiskt nedbrytbar

3029/3087 Underhållsvax
För årligt underhåll eller borttagning 
av besvärliga fläckar.
· både rengör och återskapar ytan
· mycket dryg - räcker till ca 100 m2

· svag doft, bensenfri
· kort torktid

Ovanstående produkter ingår i 
Underhålls-kit. Använd 3087 till 
vitvaxade golv och 3029 till övriga 
kulörer.

Dekorvax
Till infärgning eller reparation av 
tidigare färgade ytor. 
· ger en yta som är smuts- och 
  vattenavvisande 
· mycket slitstark
· tålig mot spill

Hårdvaxolja
Skyddar träet och bevarar dess 
naturliga karaktär.
· ger en yta som är smuts- och 
  vattenavvisande 
· mycket slitstark
· tålig mot spill

Spackel
Används för att laga mindre skador 
i träet. Kan ytbehandlas med Osmo 
Dekorvax och Hårdvaxolja för att 
få rätt nyans.

Viktigt!  Material som trasor, papper, rondeller etc. som varit i kontakt med Dekorvax, Hårdvaxolja eller Underhållsvax 
ska efter användning läggas i vatten p.g.a. självantändningsrisken.

Övriga produkter
Vi tillhandahåller produkter från Osmo för att enkelt kunna underhålla eller renovera ditt golv vid behov.


