
10
/1

1 
S

Hårdvaxolja 

Osmo Hårdvaxolja är en idealisk ytbehandling för ytor som används 
mycket. Den passar speciellt bra för trä- och korkgolv, OSB-skivor, 
möbler mm. som utsätts för hårt slitage. 
En behandling med Osmo Hårdvaxolja är mycket slitstark och extremt 
hållbar. Den är också vattenavvisande och tålig mot spill av vin, öl, 
läsk, kaffe, mjölk, vatten mm. Dessutom bevarar hårdvaxoljan träets 
naturliga karaktär. 

UNDERHÅLLS-
INSTRUKTIONER

FÖR HÅRDVA XOLJADE GOLV

PRODUKTINFORMATION

Underhåll för trä inomhus 
Att hitta rätt underhållsprodukt för 
dina golv ska vara enkelt. 
Vill du göra ett första underhåll, ta 
bort envisa fl äckar eller utföra ett 
periodiskt underhåll av oljade eller 
hårdvaxoljade golv – Osmo har 
lösningen! 

8016 Rengöringsmedel 
Naturligt koncentrat för rengöring och underhåll av 
golv – för daglig städning och periodiskt underhåll
>  blandas med vatten 
>  rengör och fräschar upp ytan 
>  skonsam mot huden 
>  lösningsmedelsfri 
>  biologiskt nedbrytbar

Tillverkare: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf  
Tel. +49 (0)2581/922-100, Fax +49 (0)2581/922-200 
Teknisk support +46 (0) 8 544 10 456 · www.osmoscandinavia.com, info@osmo.de

3029 Underhållsvax/Spray 

För underhåll av trä- och korkgolv, möbler och 
andra hårdvaxolje-, olje- och lackbehandlade 
ytor inomhus. 
>  sidenmatt – kan poleras 
>  både rengör och återskapar ytan 
>  mycket vattenavvisande 
>  svag doft, bensenfri

3032 Hårdvaxolja 
>  för inomhusbruk, ofärgad, sidenmatt 

– 2 appliceringar (1 applicering på infärgad yta) 
>  för alla typer av trä-, kork- och OSB-golv 

(men även för möbler, väggar, tak mm) 
>  slitstark och extremt tålig mot spill 
>  vatten- och smutsavvisande 
>  enkelt underhåll (kan fukttorkas) 

Originalet
Originalet

– 2 appliceringar (1 applicering på infärgad yta) 



Golv behandlade med Osmo Hårdvaxolja är enkla att  
rengöra, underhålla och renovera. 

Rengöring vid installation av golv förbehandlade med Osmo 
Hårdvaxolja 

Golv som levereras förbehandlade med hårdvaxolja är färdiga att använda. 
Ytor behandlade med Osmo hårvaxolja är enkla att städa. 
Lös smuts sopas/dammsugs bort efter installation. Är golvet mycket  
smutsigt, fukttorka med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsätt bara ljummet 
vatten och använd lätt fuktad trasa. Låt torka.
Applicera ett tunt lager 3029 Underhållsvax på den rena, torra ytan.  
Låt torka och polera med Osmo Golvaskin och vit rondell. 
På mindre ytor används en absorberande, mjuk och luddfri trasa. 
Används 3029 Underhållsvax på rätt sätt är åtgången ca. 2 teskedar till  
1 m2 = 1L förpackning räcker till en yta på ca. 100 m2 

Rengöring och underhåll i privat miljö 

Lös smuts sopas/dammsugs bort. Är golvet mycket smutsigt, fukttorka med 
Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsätt bara ljummet vatten och använd lätt 
fuktad trasa. Låt torka. 
Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029  
Underhållsvax. Burken skakas och medlet läggs på en duk alt. vit  
skurnylon. 
Fläcken gnuggas med duken/skurnylonen och den upplösta smutsen  
torkas bort. 
Uppfräschning/underhåll av ytan görs vid behov med Osmo 3029 Under-
hållsvax enligt instruktion på förpackningen. 
Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att underhåll med Osmo  
3029 Underhållsvax inte längre räcker, rengör ytan och applicera ett tunt 
lager Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen.
Skador eller repor som inte går bort genom användning av Osmo 3029 
Underhållsvax kräver punktrenovering. Rengör noga med Osmo 8016  
Rengöringsmedel, vid behov slipa med finare sandpapper korn 150.
Återbehandla därefter den skakade ytan med Osmo Hårdvaxoja av den  
typ som användes vid grundbehandlingen. Lägg endast på en gång i ett tunt 
lager. När den skadade ytan är torr, gör ett underhåll över hela ytan.

Rengöring och underhåll i offentlig miljö (kontor, butiker, skolor,  
restauranger mm)

Lös smuts moppas/dammsugs bort. Daglig fukttorkning görs enkelt med 
Osmo 8016 Rengöringsmedel som doseras 20 ml/liter ljummet vatten. 
Använd sparsamt med vatten och väl urvriden mopp, ytan ska vara torr efter 
1-2 minuter. 
Vid behov, allt beroende på slitage men minst en gång per år, tillförs Osmo 
3029 Underhållsvax. Rengör först ditt golv med Osmo 8016 Rengörings-
medel enligt ovan och när ytan torkat, efter ca 30 min, klicka ut Osmo  
3029 Underhållsvax på en mindre yta och stryk ut produkten på golvet  
med en mopp eller trasa i ett tunt lager. Bearbeta in produkten med maskin 
och vit rondell. 
Eftertorka/jämna ut eventuellt överskott med luddfri trasa till en jämn yta.  
Låt ytan torka i minst 1 timme före användning. 
Önskas högre glans rekommenderas polering efter 1 timme. 
Polering till önskad glans sker för hand eller med maskin och vit rondell. 
Observera att ytan till en början kan upplevas som hal/glatt. 
Låt golvet torka i minst 1 timme. 

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 och kan ske partiellt 
eller över hela ytan. 
Första gången bör man dock gå över hela den aktuella ytan enligt följande:  
Dammsug, sopa eller torrmoppa golvet. När golvet är torrt applicera ett  
mycket tunt lager med Osmo Hårdvaxolja med Osmo penselborte alt. Osmo 
metallskrapa. Avjämna ytan med maskin och vit rondell. 
Ev. stänk och överskott vid kanter och hörn som ej tas upp av rondellen 
avtorkas med luddfri trasa, åtgång beroende på grad av slitage. 
Låt golvet vila minst 12 timmar eller över natten innan det tas i bruk.

Rengöring och underhåll av ytor infärgade med Osmo  
Hårdvaxolja Pigmenterad 

Då ytor infärgade med Osmo pigmenterade produkter även är slutbehand- 
lade med Osmo Hårdvaxolja ofärgad, är de enkla att rengöra och under-
hålla. 
Fukttorka med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsätt bara ljummet vatten 
och använd lätt fuktad trasa. Låt torka. 
Uppfräschning/underhåll av ytan görs vid behov med Osmo 3029 Under-
hållsvax enligt instruktion på förpackningen. Är huvuddelen av en yta så 
kraftigt nedsliten att underhåll med Osmo 3029 Underhållsvax inte längre  
räcker, men infärgningen fortfarande intakt, rengör ytan och applicera ett 
tunt lager Osmo Hårdvaxoja av den typ som användes vid grundbehand-
lingen.
Har infärgningen skadats rekommenderar vi en punktrenovering. Det är  
viktigt att den nya och befintliga infärgningen överlappar varandra, annars 
bildas märken efter renoveringen. 
Är infärgningen hårt nedsliten utför istället omslipning och ny behandling  
av hela ytan. Vid punktrenovering rengör ytan noga med Osmo 8016  
Rengöringsmedel, vid behov slipa med finare sandpapper korn 150. 
Återbehandla därefter den skadade ytan med den pigmenterade Osmo  
produkt som användes vid grundbehandlingen. 
Applicera produkten endast en gång i ett tunt lager med luddfri trasa.  
Låt torka ca. 12 timmar. 
Slutbehandla därefter den skadade ytan med Osmo Hårdvaxoja av den  
typ som användes vid grundbehandlingen. 
Applicera endast en gång i ett tunt lager. Låt torka ca. 12 timmar. När den 
skadade ytan är torr, gör ett underhåll över hela ytan.


