GOLV SOM TÅL ATT SYNAS

SKÖTSEL- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION
– OFFENTLIG MILJÖ
Det här är en skötsel- och underhållsinstruktion för golv från DalaFloda Golv som används i offentlig miljö. Vi rekommenderar att du använder Osmos produkter vid skötsel och underhåll. Du hittar Osmos underhållsprodukter hos välsorterade färg- och byggfackhandlare. Följ denna instruktion och den hårdvaxoljade ytan förblir hållbar, vacker
och lätt att sköta!
Allmänt
Ytor som utsätts för hårt slitage i offentlig miljö behöver
efter en viss tid rengöras och behandlas på nytt. Vi
rekommenderar att man inom det första året ser över
ytorna och bestämmer om och var ett behov finns. Detta
bör ske 6–8 månader efter avslutad behandling, alternativt tidigare beroende på lokal och slitage.
I entré bör en bra entrématta installeras för att samla
upp så mycket av den hårda och våta smutsen som möjligt.
Arbeta alltid sparsamt med vatten då träytor kan ta
skada.
Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att
behandling med Osmo 3029 Underhållsvax inte är
tillräcklig krävs Periodiskt underhåll.
Regelbunden rengöring
Ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja är enkla att
städa. Lös smuts dammsugs eller torrmoppas bort
regelbundet.
Fukttorkning (produktbild 1)
Fukttorkning görs enkelt vid behov med Osmo 8016
Rengöringsmedel. Dosering 1 kapsyl/ca. 10 ml produkt till
1 liter ljummet vatten. Använd lätt fuktad mopp. Ytan ska
vara torr efter 1–2 minuter.
Uppfräschning (produktbilder 2, 3)
Osmo 3029 Underhållsvax används efter fukttorkning för
att vid behov på ett enkelt sätt fräscha upp den hårdvaxoljade ytan, 1 liter räcker till ca. 70–100 kvm. Burken
skakas och medlet appliceras mycket tunt på den rena,
torra ytan med en mikrofibermopp eller Osmo Easy Pad
luddfri trasa.
Borttagning av besvärliga fläckar (produktbilder 2, 3, 4)
Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med
Osmo 3029 Underhållsvax. Burken skakas och medlet
läggs på en vit skurnylon eller Osmo Easy Pad luddfri
trasa, fläcken gnuggas och den upplösta smutsen
torkas bort. För enklare rengöring och underhåll finns
Osmo 3029 Underhållsvax även som spray.

Punktrenovering - skador/repor (produktbilder 2, 3, 5, 7)
Har ytan fått mindre skador/repor räcker det oftast med
en rengöring och applicering av ny hårdvaxolja.
Är det inte tillräckligt, gör följande:
a. Slipa bort skador/repor med finare sandpapper korn 150.
b. Återbehandla den slipade ytan med Osmo Hårdvaxolja eller pigmenterad Osmoprodukt av den typ som
användes vid grundbehandlingen. Applicera ett tunt
lager med vit skurnylon, Osmo Pensel eller Osmo Easy
Pad luddfri trasa.
c. Låt torka ca. 12 timmar alt. ca. 24 timmar (pigmenterad produkt).
d. Upplevs ytan som torr eller har den pigmenterats,
applicera ett tunt lager hårdvaxolja enligt b-c.
e. Vid behov utför en uppfräschning med Osmo 3029
Underhållsvax över hela ytan.
Underhåll (produktbilder 1, 2, 3, 4, 6)
Minst en gång per år, vid behov beroende på slitage eller
vid kraftigt smutsad yta, bör den hårdvaxoljade ytan
maskinellt fräschas upp med Osmo 3029 Underhållsvax.
a. Lös smuts dammsugs eller torrmoppas bort.
b. Rengör ytan grundligt med Osmo 8016 Rengöringsmedel blandat med vatten doserat max. 1:1 beroende på
smutsighetsgrad, arbeta med maskin och röd rondell.
c. Låt ytan torka minst 30 min innan fortsatt arbete
påbörjas. Ytan måste vara helt torr.
d. Skaka burken ordentligt och klicka alt. spraya ut
Osmo 3029 Underhållsvax på en mindre yta.
e. Applicera produkten i ett tunt lager och bearbeta
in i ytan med maskin och vit rondell.
f. Eftertorka/jämna ut eventuellt överskott till en jämn
yta med Osmo Easy Pad luddfri trasa.
g. Då ytan torkat ca. 1 timme är den färdig att använda.
h. Önskas högre glans kan ytan poleras. Polering till
önskad glans sker med maskin och vit rondell. Vid för
kraftig polering kan ytan till en början upplevas som hal,
detta försvinner dock efter ett par fukttorkningar.
Periodiskt underhåll (produktbilder 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10)
Det är viktigt att ytan är helt ren före applicering av ny
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hårdvaxolja, då rester av Osmo 3029 Underhållsvax kan
ge ett mjölkigt utseende.
Inled därför alltid ett periodiskt underhåll med att
utföra punkt a-c under Underhåll enligt ovan.
Är den skadade ytan pigmenterad, måste skadan
punktrenoveras innan slutbehandling.
a. Applicera ett mycket tunt lager Osmo Hårdvaxolja av
den typ som användes vid grundbehandlingen med
Osmo penselborste alt. Osmo Mikrofiberroller. Vid

maskinell behandling applicera ett mycket tunt lager
med Osmo Stålspackel och avjämna ytan med maskin
och vit rondell. Ev. stänk och överskott vid kanter och
hörn som inte tas upp av rondellen avtorkas med Osmo
Easy Pad luddfri trasa.
b. Låt torka ca. 12 timmar innan ytan tas i bruk.
Till vitvaxade ytor används Osmo underhållsvax 3087,
istället för 3029.

Produktbilder

1
Osmo 8016
Rengöringsmedel

2
Osmo 3029/3087
Underhållsvax

3
Osmo Easy Pad

4
Osmo Golvmaskin

5
Vit skurnylon

6
Osmo Rondeller

7
Osmo Pensel

8
Röd/vit Doodlebug

9
Osmo Penselborste

10
Osmo stålspackel

