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OSMO COLOR
HARDWAX
Technische Fiche

Hardwax
Houtveredeling voor binnen – kleurloos - zijdemat.

Product beschrijving
OSMO COLOR HARDWAX OLIE is een professionele, kleurloze, afwerkingsproduct voor
alle houten vloeren, met een zijdeglans uiterlijk. (Massief parket, meerlagig parket,
scheepsbodem, OSB …) Deze afwerking is ook uitermate geschikt voor kurkvloeren
omwille van zijn groot doordringingsvermogen. Ook zeer goed voor terracotta en andere
ongeglazuurde tegelvloeren. De afwerking onderscheidt zich door een bijzondere
oppervlakte hardheid en slijtvastheid. Ze is waterafstotend en ongevoelig voor vuil. Vlekken
kunnen spoorloos verwijderd worden. Nabehandeling van afzonderlijke sterk belopen en
beschadigde plaatsen kan door eenvoudig reinigen en het plaatselijk aanbrengen van een
nieuwe laag, zonder zichtbare aanzetten.
OSMO COLOR HARDWAX OLIE is gemaakt van natuurlijke plantaardige oliën en wassen.
De olie laat het hout ademen en dringt in het hout zodat de afwerkingslaag nooit kan
afbladderen. Dit maakt dit product bijzonder geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers
en keukens. Het oppervlak is, na de eindafwerking, bestand tegen wijn, bier, cola, koffie,
thee, fruitsap, melk, water e.d. volgens DIN norm 68861-1c.
OSMO COLOR HARDWAX OLIE is uitermate eenvoudig om aan te brengen. Twee dunne
lagen volstaan, zonder aparte grondlaag, zonder tussenslijpen. Het heeft een romige
consistentie, is tixotroop, en zodoende gemakkelijk te verwerken. De glansgraad kan door
polieren met een witte pad met OSMO PLEGDE opgetrokken worden. De structuur en de
nerven van het natuurlijke hout worden nog meer geaccentueerd. Daardoor verkrijgt de
vloer een bijzondere charme, die in de loop der jaren nog toeneemt.

Natuurproduct
OSMO COLOR HARDWAX OLIE is gemaakt op basis van natuurlijke plantaardige oliën en
wassen. Deze oliën dringen diep in het hout door. Ze houden het hout gezond en elastisch
en voorkomen het uitdrogen. De afwerking maakt het hout waterafstotend, maar laat het
toch ademen. Zodoende wordt het uitzetten en krimpen van de planken verminderd.
Gezondheid en milieu
OSMO COLOR HARDWAX OLIE bevat geen biocide bestanddelen en geen
bewaarmiddelen. De uitgedroogde afwerkingslaag is ongevaarlijk voor mens, dier of plant.
Het product voldoet aan de DIN norm 53160 (speeksel- en zweetecht) en de Europese norm
EN 71, volgens dewelke het toegepast mag worden voor kinderspeelgoed. Bewijzen
daarvan kunnen voorgelegd worden.
Kleur
Kleurloos
Artikel 3032
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Corrosie
In ruimtes met hoge luchtvochtigheid wordt het gebruik van verzinkte, niet roestende nagels
en schroeven aangeraden.
Toepassing
Houten vloeren binnenshuis. Geschikt voor de meeste houtsoorten (opgelet voor lange
droogtijden bij sommige tropische houtsoorten als padouk, wengé, merbau, iroko en andere
vette houtsoorten). Ook geschikt voor kurk en OSB vloeren en voor terracotta en andere niet
geglazuurde tegels. Het kan bijzonder aanbevolen worden voor vochtige ruimtes zoals
badkamer en keuken.
Toepassing met andere OSMO COLOR producten
OSMO COLOR HARDWAX OLIE kan aangebracht worden op OSMO COLOR DECORWAS,
op OSMO COLOR KLAAROLIE en op OSMO COLOR WEISSGRUND. Een oude met
OSMO COLOR OLIE behandelde vloer die gereinigd werd met OSMO COLOR PLEDGE kan
ook opnieuw met OSMO COLOR HARDWAX OLIE behandeld worden.
Opgelet: Oude geboende vloeren moeten zeer zorgvuldig geschuurd èn ontvet worden.
Sporen van boenwas zullen een vlekkerig aspect geven.
Voorbereiding
Het hout- of kurkoppervlak moet zuiver en droog zijn (alleszins minder dan 20 % houtvocht).
Kleine scheuren en gaten moeten eerst opgevuld worden (voor het schuren). De
ondergrond mag niet bevroren zijn. Oude poreuze afwerkingslagen moeten gereinigd
worden, laklagen moet verwijderd worden.
Indien nodig de vloer naschuren met fijne korrel (tot 150); stof grondig verwijderen.
In vochtige ruimtes het hout eerst langs alle zijden voorbehandelen met een geschikt
schimmelwerend product.
Verwerking
1. Houten vloeren
Met een dichtbehaarde borstel met steel (230 mm) of met het fijnharige penseel (100 mm) of
met een industriële borstelmachine, type Woodboy of Trio.
OSMO COLOR HARDWAX OLIE is gebruiksklaar. Niet verdunnen. Voor gebruik goed
omroeren.
De eerste laag moet met het penseel of de borstel dun aangebracht worden en goed
gelijkmatig uitgestreken worden. Een nacht (8 à 10 uur) laten drogen. Zorg voor voldoende
verluchting. De olie reageert onder invloed van de zuurstof in de lucht, en zal beter
uitharden bij voldoende ventilatie. De tweede laag aanbrengen zoals hierboven, en weer
een nacht (8 à 10 uur) laten drogen. In normale omstandigheden is een verdere
behandeling niet meer nodig.
Na grondig drogen kan de vloer eventueel nagepolierd worden met een borstel machine.
Als een hogere glansgraad gewenst is, moet men na grondig drogen een behandeling met
OSMO COLOR PLEDGE doen. Deze Pledge moet na drogen gepolierd worden met een
éénschijfmachine.
Voor zeer intensief belopen ruimtes is het aan te raden na zeer grondige droging (1 week tot
enkele maanden) nog een derde laag aan te brengen. Indien nodig zal de vloer eerst
gereinigd moeten worden.
Opgelet: Voor sommige tropische houtsoorten met veel inhoudstoffen (wengé, merbau,
iroko …) is een behandeling met OSMO COLOR KLAAROLIE aan te raden.
2. Kurkvloeren
Omwille van de grote zuigkracht van die hoogelastische materiaal wordt de volgende
techniek aanbevolen:
De eerste laag met een brede spatel zeer dun inspatelen. De olie dringt direct in de
oppervlakte door. Minstens 24 uur, en indien mogelijk langer laten drogen bij goede
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ventilatie. De tweede laag met een schuimrol dun uitrollen. Als er randen zichtbaar zijn het
overtollige met een pluisvrije doek verwijderen. Minstens 24 uur laten drogen. Kleinere
oppervlakten kunnen ook met het penseel behandeld worden. Let daarbij op dat U een zeer
dunne laag aanbrengt.
Indien mogelijk de kurktegels behandelen nog voor ze gelegd worden. Zo wordt vermeden
dat aan de randen reeds behandelde delen nogmaals ingestreken worden, hetgeen de
droogtijd zeer vertraagt.
De met OSMO COLOR HARDWAX OLIE afgewerkte kurkvloer behoudt een zeer taai,
elastisch en uiterst slijtvast oppervlak, dat in de komende 2 tot 3 weken nog verder uithardt.
Reiniging van het materiaal
Met OSMO COLOR PENSEELREINIGER of met terpentijn.
Droogtijd
Ongeveer 8 tot 10 uur. Voor goede verluchting zorgen. OSMO COLOR OLIEN drogen
mede door oxidatie, en hebben dus toevoer van verse lucht nodig voor een goede uitharding.
De vloer is stofdroog na 6 uur. Lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zullen de
droogtijd nadelig beïnvloeden.
Onderhoud
Voor normaal onderhoud volstaat een stofdoek, een “Flipper”, een stofzuiger, of nog beter,
een zuig-boenmachine. De vloer kan zonder problemen met een uitgewrongen dweil
opgenomen worden, met toevoeging van OSMO COLOR WISCH-FIX aan het water.
Hardnekkige vlekken kan men gemakkelijk met het OSMO COLOR PLEDGE verwijderen.
Daartoe gebruikt men een doek of extrafijne staalwol, waarop men de pledge aanbrengt, en
daarmee de vlek wegwrijft. Daarna wordt het vuil met een droge doek verwijderd, en na het
opdrogen wordt de plaats lichtjes gepolierd. Het OSMO COLOR PLEDGE lost het vuil op,
en brengt tegelijkertijd een nieuw laagje olie aan.
Renovatie van de gehele oppervlakte
Eerst de vloer met OSMO COLOR WISCH FIX proper maken. Dan de vloer met OSMO
COLOR PLEDGE grondig afwrijven, desgevallend met fijne staalwol (xxx). Als de vloer dan
goed droog is moet eenvoudig één laag OSMO COLOR HARDWAX aangebracht worden,
die met goed moet laten drogen. Indien gewenst kan dan nog nagepolierd worden. Schuren
of afbeitsen zijn niet nodig bij een vloer met OSMO COLOR HARDWAX.
Verpakkingen
0.75 liter, 4 potten per karton
2.5 liter;2 potten per karton
10 liter
Samenstelling
50 – 60 % vaste stof (high solid)
Basis: natuurlijke plantaardige oliën en wassen (zonnebloemolie, distelolie, sojaolie –
carnaubawas, candelillawas, paraffine)
Additieven: loodvrije siccatieven, waterafstotende toevoegingen
Solventen: 40 – 50 % vluchtige bestanddelen: ontgeurde testbenzine (benzolvrij, volgens
het “Reinheitsgebot” DAB 10.

Opslag
5 jaar of langer houdbaar indien het droog en goed gesloten bewaard blijft. Als de olie door
vorst taai vloeibaar geworden is, voor gebruik rustig gedurende 24 à 36 uren op
kamertemperatuur laten komen.
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Fysische eigenschappen
Soortelijk gewicht: 0,887 gr/cm³
Viscositeit: thixotroop, romig
Reuk: zwak en goedaardig, naar plantenolie
Na droging reukloos
De uitgeharde laag is moeilijk ontvlambaar volgens TL A – 053. Het brandgedrag voldoet
aan de eisen van DIN 4102 (brandgedrag van bouwstoffen en bouwmaterialen) klasse B2
(normaal ontvlambaar).
Veiligheidsvoorschriften
Zorg dat het vloeibare product niet in handen komt van kinderen.
Niet in drinkglazen of eetborden of andere eetwaren recipiënten gieten.
Verwijderd houden van eten, dranken en dierenvoeding.
Zorg voor goede verluchting.
Bij contact met de ogen onmiddellijk met zuiver water spoelen.
OSMO COLOR OLIEN hoeven, dank zij hun voor de gezondheid onschadelijke
samenstelling, geen veiligheidspictogrammen te dragen of veiligheidswaarschuwingen te
vermelden.
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OSMO COLOR
HARDWAX
Veiligheidsfiche

Oliën
Op basis van hernieuwbare plantaardige grondstoffen: zonnebloemolie, sojaolie en distelolie.

Wassen
Op basis van hernieuwbare plantaardige grondstoffen: carnaubawas, candellilawas
Paraffine, een petroleumderivaat dat ook in de farmaceutica en bij geneesmiddelen
toegelaten is (vlg. “Reinheitsgebot” DAB 10 ff, Deutsches Arzneibuch 10. Ausgabe ff.)

Oplosmiddelen
Alifatische koolwaterstoffen = ontgeurde testbenzine (benzolvrij, vlg. “Reinheitsgebot” DAB
10 ff, Deutsches Arzneibuch 10. Ausgabe ff.)

Aardproducten
Van minerale oorsprong, Kiezelzuur en Quelltone.
De gebruikte aardproducten zijn ontdaan van giftige stoffen zoals zware metalen, en ze zijn
ongevaarlijk voor de gezondheid.

Additieven
Zink- Zirkonium- Kobalt Oktoaten worden uit de respectievelijke mineralen gewonnen en zijn
loodvrij.
Ketoxine
Polysiloxane (op basis van kiezelzuur)
De hierboven genoemde stoffen dienen voor een gelijkmatige droging, ze verhinderen
velvorming (5 jaar te bewaren) en ze hebben een waterafstotende werking. OSMO COLOR
HARDWAX hoeft geen veiligheidspictogrammen te dragen of veiligheidswaarschuwingen te
vermelden en brengt geen kwalijke verbindingen in het milieu.

OSMO COLOR HARDWAX bevat geen biociden en geen bewaarmiddelen. De uitgeharde
afwerkingslaag in ongevaarlijk voor mens, dier en planten. Ze voldoet aan de DIN 53163
(speeksel en zweetechtheid) evenals aan de EURO Norm EN 71 (veiligheid van
kinderspeelgoed). Getuigschriften van een onafhankelijk Instituut kunnen voorgelegd
worden.
Voor verdere inlichtingen, zoals de fysische eigenschappen, gelieve de productfiche te
raadplegen.
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ONDERHOUDVOORSCHRIFTEN

OSMO Hardwax olie

Uw parketvloer werd behandeld met OSMO Hardwax olie. Dit is kwalitatief een van de beste producten op
de markt en combineert het fraaie uitzicht van een geboende vloer met het gemakkelijke onderhoud van een
geverniste parket. Opdat uw massief parket met de jaren een nog mooiere uitstraling zal krijgen is een
simpel, maar regelmatig onderhoud noodzakelijk. Indien het nodige onderhoud niet tijdig wordt uitgevoerd
zullen de kosten om de vloer terug in orde te krijgen snel oplopen.
Dagelijks onderhoud
Stof wegnemen met stofzuiger of stofwisser “Opti set” van OSMO. Aanwezigheid
van aarde uit de tuin, of erger nog wit zand uit de zandbak zullen de slijtage van de
olielaag versnellen, en nopen dus tot een grotere frequentie van deze en
onderstaande onderhoudsbeurten.
Wekelijks onderhoud
Regelmatig de parketvloer dweilen met een uitgewrongen dweil. Daar olie
een openporige afwerking aan het parket geeft, moet het vuil ook tot diep in
de poriën weggenomen worden. Daarom moet aan het water het
reinigingsmiddel “Wisch-Fix” van OSMO of de speciaal voor geoliede vloeren
ontworpen “BJ Parketzeep” toegevoegd worden.
Een parketvloer waarvan van beschermde oppervlakte laag niet meer intact
is (krassen doorheen de olielaag of verregaande slijtage) mag nooit met water in aanraking komen. Dit zou
het hout onomkeerbaar vergrijzen, zodat afschuren onvermijdelijk wordt. Zodra dergelijke beschadigingen
waargenomen worden deze plek onmiddellijk behandelen met Hardwax (zie Intensief reinigen en
vernieuwen).
Zwarte vlekken (bv van rubberzolen) kan men gemakkelijk verwijderen met een niet pluizende doek gedrenkt
in de “Pledge” van OSMO.
Opfrissen van de parketvloer
Afhankelijk van de intensiteit waarmee de vloer wordt belopen, in de regel om de drie maanden en op de
meest belopen plaatsen om de maand, moet het parket grondig gereinigd worden. Dit gebeurt met de
OSMO onderhoudspledge. Dit unieke product bevat enerzijds een oplosmiddel
dat het vuil en de afgesleten wasdeeltjes oplost, en anderzijds ook aangepaste
oliën zodat het parket terug gevoed wordt.
Het parket moet ingewreven worden met een niet pluizende katoenen doek en
een weinig pledge. Indien te veel pledge gebruikt wordt zal een vette laag
achterblijven; die moet men onmiddellijk afwrijven met een droge doek. Daarna
kan men de vloer polieren met een boenmachine of een wollen doek om meer
glans te bekomen.
Intensief reinigen en vernieuwen
Na verloop van tijd (bij huishoudelijk gebruik de eerste keer na ongeveer een jaar, daarna langer) zal een op
de hierboven beschreven wijze onderhouden parketvloer toch een wat schraler uitzicht vertonen. Dan wordt
het tijd om de vloer een nieuwe laag OSMO Hardwax olie te geven. Dit kan ook plaatselijk op de meest
aangetaste plekken gebeuren, zodat het niet nodig is de meubelen te verhuizen. OSMO olie kan immers
aangebracht worden zonder zichtbare aanzetten.
De vloer moet eerst volledig worden zuiver gemaakt op de hierboven beschreven wijze,
zodat zeker geen vuil wordt ingekapseld in de nieuwe laag olie. De hardnekkige vlekken
moet men verwijderen met de fijne OSMO staalwol en een beetje OSMO pledge door te
wrijven in de richting van de houtvezel.
Het volledig renoveren van de vloer wordt best aan de vakman
overgelaten. Herstellingen kan men doen door op de plaatsen waar dit nodig is een
dunne laag OSMO Hardwax olie aan te brengen met de blokborstel van OSMO.
Steeds uitstrijken in de richting van de houtnerf. Voor kleine stukjes kan men ook
een doek gebruiken.
De Hardwax olie moet steeds in een dunne laag worden aangebracht. Indien het
resultaat niet bevredigend is nog een tweede laag aanbrengen op dezelfde wijze.
Tip
Vraag aan uw parketteur de onderhoudsset van OSMO, zodat U alle producten bij de hand hebt.

Invoerder: B.J. Parket

Industriestraat 44 9240 Zele

ONDERHOUDVOORSCHRIFTEN

OSMO Hardwax olie

INTENSIEF GEBRUIK
Uw parketvloer werd behandeld met OSMO Hardwax olie. Dit is kwalitatief een van de beste producten op
de markt en combineert het fraaie uitzicht van een geboende vloer met het gemakkelijke onderhoud van een
geverniste parket. Opdat uw massief parket met de jaren een nog mooiere uitstraling zal krijgen is een
simpel, maar regelmatig onderhoud noodzakelijk. Indien het nodige onderhoud niet tijdig wordt uitgevoerd
zullen de kosten om de vloer terug in orde te krijgen snel oplopen.
Dagelijks onderhoud
Stof wegnemen met stofzuiger of stofwisser (genre Flipper). Aanwezigheid van vuil en zandkorreltjes zullen
de slijtage van de olielaag versnellen, en nopen dus tot een grotere frequentie van deze en onderstaande
onderhoudsbeurten.
Regelmatig onderhoud
Dagelijks, of zo dikwijls als nodig, de parketvloer dweilen met een uitgewrongen dweil.
Daar olie een openporige afwerking aan het parket geeft, moet het vuil ook tot diep in de
poriën weggenomen worden. Daarom moet aan het water het reinigingsmiddel “WischFix” van OSMO toegevoegd worden, of eventueel een andere allesreiniger zonder
agressieve of schurende bestanddelen. De vloer onmiddellijk met een droge doek
nawrijven. Een parketvloer waarvan van beschermde oppervlakte laag niet meer intact is
(krassen doorheen de olielaag of verregaande slijtage) mag nooit met water in aanraking
komen; dit zou het hout onomkeerbaar vergrijzen, zodat afschuren onvermijdelijk wordt.
Zodra dergelijke beschadigingen waargenomen worden deze plek onmiddellijk behandelen met Hardwax
(zie Intensief reinigen en vernieuwen). Zwarte vlekken (bv van rubberzolen) kan men gemakkelijk
verwijderen met een niet pluizende doek gedrenkt in de “Pledge” van OSMO.
Opfrissen van de parketvloer
De frequentie van een grondige reinigingsbeurt met de OSMO onderhoudspledge
is afhankelijk van de intensiteit waarmee de vloer wordt belopen. Voornamelijk de
loopzones zullen regelmatig een beurt moeten krijgen. Nadat de parketvloer op
de hoger beschreven wijze (Regelmatig onderhoud) proper en droog gemaakt is
volgt een reiniging met de OSMO onderhoudspledge. Dit unieke product bevat
enerzijds een oplosmiddel dat het vuil en de afgesleten wasdeeltjes oplost, en
anderzijds ook aangepaste oliën en wassen (Carnauba en Candellila) zodat het
parket terug gevoed wordt.
Een kleine hoeveelheid onderhoudspledge wordt op de vloer uitgegoten en verdeeld met een grove borstel
op de boenmachine, of een beige pad op de éénschijf-poliermachine. Na het drogen polieren met een
viltschijf op de boenmachine of een witte pad op de éénschijf-poliermachine.
Intensief reinigen en vernieuwen
Na verloop van tijd zal een op de hierboven beschreven wijze onderhouden parketvloer
toch een wat schraler uitzicht vertonen. Dan wordt het tijd om de vloer een nieuwe
laag OSMO Hardwax olie te geven. Dit kan ook plaatselijk op de meest aangetaste
plekken gebeuren. OSMO Olie kan immers aangebracht worden zonder zichtbare
aanzetten.
De vloer moet eerst volledig worden zuiver gemaakt op de hierboven
beschreven wijze, zodat zeker geen vuil wordt ingekapseld in de
nieuwe laag olie. De hardnekkige vlekken moet men verwijderen met
de fijne OSMO staalwol en een beetje OSMO pledge door te wrijven in de richting van de
houtvezel.
Het volledig renoveren van de vloer wordt best aan de vakman overgelaten. Herstellingen kan men doen
door op de plaatsen waar dit nodig is een dunne laag OSMO Hardwax olie aan te brengen met de
blokborstel van OSMO. Steeds uitstrijken in de richting van de houtnerf. Voor kleine stukjes kan men ook
een doek gebruiken.
De Hardwax olie moet steeds in een dunne laag worden aangebracht. Indien het resultaat niet bevredigend
is nog een tweede laag aanbrengen op dezelfde wijze.

Invoerder: B.J. Parket Industriestraat 44 9240 Zele
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OSMO COLOR
Hardwax Witte Olie
Voor de afwerking van houten vloeren.

Product beschrijving
OSMO COLOR HARDWAX WITTE OLIE is een transparant wit afwerkingsproduct voor
houten vloeren, met een zijdeglans uiterlijk. De eindafwerking gebeurt met een laag
kleurloze HARDWAX OLIE. Deze afwerking is ook uitermate geschikt voor kurkvloeren. De
OSMO COLOR HARDWAX WITTE OLIE geeft aan de eiken parketvloer het uitzicht van
antiek, geloogd hout.
Na de eindbehandeling met HARDWAX OLIE bekomt de vloer een uitstekende weerstand
tegen slijtage en vlekken. Deze olie is overigens ook geschikt voor de afwerking van
meubels.
OSMO COLOR HARDWAX WITTE OLIE is gemaakt van natuurlijke plantaardige oliën en
wassen. De olie laat het hout ademen en dringt in het hout zodat de afwerkingslaag nooit
kan afbladderen. Dit maakt dit product bijzonder geschikt voor vochtige ruimtes zoals
badkamers en keukens. Het oppervlak is, na de eindafwerking, bestand tegen wijn, bier,
cola, koffie, thee, fruitsap, melk, water e.d. volgens DIN norm 68861-1c.
OSMO COLOR HARDWAX WITTE OLIE is uitermate eenvoudig om aan te brengen. Het
heeft een romige consistentie, is tixotroop, en zodoende gemakkelijk te verwerken. De
structuur en de nerven van het natuurlijke hout worden nog meer geaccentueerd. Daardoor
verkrijgt de vloer een bijzondere charme, die in de loop der jaren nog toeneemt.
Natuurproduct
OSMO COLOR HARDWAX WITTE OLIE is gemaakt op basis van natuurlijke plantaardige
oliën en wassen, met name zonnebloemolie, sojaolie, distelolie, carnaubawas en
candelillawas. Het witte pigment is titandioxide (wat overigens toegelaten is in de
voedingsindustrie). Deze oliën dringen diep in het hout door. Ze houden het hout gezond en
elastisch en voorkomen het uitdrogen. Deze afwerking maakt het hout waterafstotend, maar
laat het toch ademen. Zodoende wordt het uitzetten en krimpen van de planken verminderd.
Gezondheid en milieu
OSMO COLOR HARDWAX WITTE OLIE bevat geen biocide bestanddelen en geen
bewaarmiddelen. De uitgedroogde afwerkingslaag is ongevaarlijk voor mens, dier of plant.
Het product voldoet aan de DIN norm 53160 en de Europese norm EN 71, volgens dewelke
het toegepast mag worden voor kinderspeelgoed. Omdat OSMO COLOR steeds het
principe gevolgd heeft om alleen maar artikelen te vervaardigen en te verhandelen die geen
risico inhouden voor de gezondheid, noch bij de fabricatie noch bij de toepassing, verkregen
zij het kwaliteitscertificaat ISO 9001 het milieucertificaat ISO 14001.
Toepassing
Als grondlaag voor houten vloeren. OSMO COLOR HARDWAX WITTE OLIE geeft een
bijzonder mooi effect op eik, kurk en OSB vloeren. Het kan bijzonder aanbevolen worden
voor vochtige ruimtes zoals badkamer en keuken. Bij zware belasting is een afwerking met
de kleurloze OSMO COLOR HARDWAX noodzakelijk; deze afwerking is overigens altijd aan
te bevelen.
Verbruik
Als grondlaag bedraagt het verbruik 1 liter per 20 m². Door het aanbrengen van een tweede
laag OSMO COLOR HARDWAX WITTE OLIE wordt de kleurintensiteit opgedreven.

Onderhoud
Voor normaal onderhoud volstaat een stofdoek, een “Flipper”, een stofzuiger, of nog beter,
een zuig-boenmachine. De vloer kan zonder problemen met een uitgewrongen dweil
opgenomen worden, met toevoeging van OSMO COLOR WISCH-FIX aan het water.
Hardnekkige vlekken kan men gemakkelijk met het OSMO COLOR REINIGINGSMIDDEL
verwijderen. Daartoe gebruikt men een doek of extrafijne staalwol, waarop men het
reinigingsmiddel aanbrengt, en daarmee de vlek wegwrijft. Daarna wordt het vuil met een
droge doek verwijderd, en na het opdrogen wordt de plaats lichtjes gepolierd. Het OSMO
COLOR REINIGINGSMIDDEL lost het vuil op, en brengt tegelijkertijd een nieuw laagje olie
aan.
Door op de OSMO COLOR HARDWAX WITTE OLIE nog een laag kleurloze HARDWAX
OLIE aan te brengen, worden de pigmenten van de witte olie beschermd tegen afslijten.
Daarom is het zeer belangrijk dat deze beschermlaag op de meest belopen plaatsen steeds
intact gehouden wordt. Wanneer de eerste sporen van slijtage zichtbaar worden, moet de
vloer gereinigd worden, en op die plaatsen moet terug een dunne laag kleurloze OSMO
COLOR HARDWAX worden aangebracht. Dit kan perfect plaatselijk gebeuren, zonder
zichtbare aanzetten.

