
Bjelin Herdet Eik

Installasjon
Overflaten bør beskyttes tilstrekkelig i forhold til slitasjen den utsettes for. Vi anbefaler å behandle gulvet før bruk for økt 
slitestyrke og lettere vedlikehold med 3079 Osmo Hardvoks Vedlikeholdsolje Matt. 
 
For best resultat påføres produktet ved bruk av Osmo FloorXcenter med hvit pad på ren og tørr overflate.  
Viktig: Produktet poleres svært tynt og jevnt inn, og tørkes godt over med lofri Osmo EasyPad klut for å få 
opp alt overskytende. Man skal ikke få olje på fingrene ved å berøre overflaten. 
Gulvvarme skal være slått av før påføring. Anbefalt mengde 200 m² pr. liter.
La gulvet tørke i 3-4 timer med god ventilasjon og normal romtemperatur. Kluter og pad fjernes på grunn av fare for 
selvantenning. Vær obs på at glansgraden kan fremstå som noe blankere etter denne behandlingen.

Rengjøring
Det anbefales bruk av støvsuger eller tørr mopp for fjerning av løst støv og skitt.  
Ved behov for vasking av gulvet benyttes 8016 Vask og Pleiemiddel som blandes i vann.  
Benytt 1,5 dl rengjøringsmiddel til ca. 5 L vann. Bruk lite vann og sørg for at overflaten er tørr i løpet av 1 minutt.  
Rengjøringsmiddelet er tilpasset hardvoksoljede overflater og vil tilføre pleiestoffer som beskytter overflaten.  
Andre rengjøringsmidler kan tørke ut og slite unødig på overflaten.  
For enkel rengjøring og fjerning av flekker på gulv anbefales Osmo Spray Cleaner som er en praktisk 0,5L sprayflaske 
med ferdig blandet rengjøringsmiddel.  
For fjerning av vanskeligere flekker som gummi, fargestifter, stearin o.l. benyttes 3029 Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks. 
Denne finnes både som flytende og i spray. Påfør produktet, la det virke litt, gni og gjenta ved behov.

Vedlikehold
Når gulvet er tungt å vaske, skitt fester seg lett og vanndråper ikke lenger ligger på overflaten som en perle, er det behov 
for vedlikehold. Dette kan utføres feltvis. Overflaten må rengjøres godt slik at det ikke ligger skitt eller fett i porene. Når 
gulvet er helt rent og tørt poleres et svært tynt strøk med 3079 Osmo Hardvoks Vedlikeholdsolje feltvis på de slitte områ-
dene. Det er viktig at dette utføres før det slites ned på fargen.

HARDVOKS VEDLIKEHOLDSOLJE
3079 Fargeløs Matt 1,0 L Nobbnr. 49040505 
3079 Fargeløs Matt 2,5 L Nobbnr. 40961385

VASK OG PLEIEMIDDEL
8016 Fargeløs 1,0 L Nobbnr. 25553504

SPRAY CLEANER
8026 Fargeløs 0,5 L Nobbnr. 51265041 
 
RENS OG VEDLIKEHOLDSVOKS
3029 Fargeløs 1,0 L Nobbnr. 25553520
3087 Hvit 1,0 L Nobbnr. 25553538
3029 Fargeløs Spray 0,4 L Nobbnr. 29922002

FLOORXCENTER
FloorXcenter Nobbnr. 42385632 
 
FloorXcenter Hvit pad Nobbnr. 48493056 
(for daglig rengjøring, vedlikehold og påføring) 
FloorXcenter Rød pad Nobbnr. 48493060
(for intensiv rengjøring og fjerning av flekker)


