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NÁVOD NA ÚDRŽBU NA VAŠE SCHODY
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
Rozhodli jste se pro hodnotné dřevěné schody z masivu a pro jejich povrchovou úpravu výrobkem Tvrdý 
voskový olej od firmy Osmo. Aby jste z Vašich schodů měli radost mnoho let, budou vyžadovat pravi-
delnou údržbu!  V Údržbovém setu pro schody naleznete vše co k této údržbě budete potřebovat.
Dle zatěžování a frekvence použití Vašich schodů by měly být ošetřovány 2 - 3 krát do roka. Při denním 
zatěžování by bylo vhodné tento postup provádět častěji. Sami tak poznáte, že jedině tak budete s povr-
chem Vašich schodů dlouhodobě spokojeni.

PRACOVNÍ POSTUP:
Čištění s Wisch-Fixem:
Popis výrobku: Vodou ředitelný koncentrovaný čisticí prostředek pro denní 
čištění a ošetřování, speciálně určený pro olejované a voskované dřevěné schody. 
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 bio-
logicky rozložitelný, neobsahuje organická rozpouštědla, neemituje žádné 
škodlivé látky a je tudíž vhodný pro zdravý životní styl.

Použití:
Ruční: Wisch – Fix je ideální pro aplikaci společně s Osmo mopem ke stírání na vlhko. Pro běžnou každo-
denní údržbu znečištěných ploch postačí dávkování 1 uzávěr výrobku (15 ml) na 2 litry vody. Setřete schody 
dobře vyždímaným mopem (ne mokrým). 
Správné dávkování šetří peníze a chrání životní prostředí. Ve srovnání s běžnými ( nekoncentrovanými ) 
výrobky potřebujete vždy pouze malé množství koncentrátu. Nemíchejte s jinými čistícími prostředky.
Doolejování: Pro olejování je nezbytné namáhané a znečištěné plochy schodů nejprve důkladně vyčistit 
pomocí výrobku Wisch-Fix (dávkování lze zvýšit max. na poměr  1:1).

Údržba s Údržbovým olejem:
Popis výrobku: bezbarvý, rychle schnoucí údržbový prostředek pro běžnou údržbu i hloubkovou péči a 
oživování olejovaných a/nebo voskovaných ploch dřevěných schodů.
Zašlé a matné plochy Osmo Údržbový olej oživí. Při včasném použití Osmo Údržbového oleje -neošetřené 
dřevo nesmí být vystaveno okolním vlivům- zabráníte pracnému broušení a nutnosti provádět renovační 
nátěry. Chrání dřevo mikroporézně, neodlupuje se a netvoří šupinky.
Příprava: Olejovaný dřevěný povrch musí být čistý, suchý, bez přítomnosti prachu.  Povrch omyjte Osmo 
Wisch-Fixem a důkladně opláchněte čistou vodou. Údržbový olej je připraven přímo k použití. Před jeho 
použitím dobře protřepejte obsah.
Zpracování: S přiloženými Osmo Easy pady nebo hadříkem bez žmolků nanášejte Údržbový olej v 
tenké vrstvě a vmasírujte do hloubky dřeva. Odstraňte přebytky materiálu. Za dobrého větrání nechte 
schnout ca. 3 - 4 hodiny.
Pozor: Výrobkem nasáklý hadr okamžitě po použití vyperte v čisté vodě nebo uchovávejte ve  
vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě, hrozí nebezpečí samovznícení. 
S přiloženým brusným rounem můžete vybrousit malé poškození a škrábance.
Vybrušovaná místa ošetřete 2 - 3 krát s Osmo Údržbovým olejem ( dbejte přitom na dobu schnutí mezi 
nátěry.)
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