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VOORBEREIDING VAN HOUTEN VLOEREN

GOED VOORBEREID
VOOR EEN PERFECT
RESULTAAT.

6

U merkt het vanzelf, als uw houten vloer op de juiste manier
geschuurd is. Want fijn geschuurd hout vleit onze zintuigen. Het
oppervlak is helemaal glad en blijft desondanks levendig aandoen.
In tegenstelling tot kunstof- of metalenoppervlakken kan bij hout
altijd de groeirichting bepaald worden. Met de nerfrichting mee voelt
het organische materiaal glad aan, tegen de richting in is het stroef.
Let er daarom altijd op dat u onze producten met de nerfrichting
mee aanbrengt.

STAP VOOR STAP NAAR
EEN SCHOON SCHUURRESULTAAT
STAP 1:
Schuurpapier-korrelgrootte: zeer groot tot middelgroot (P 40 - P 80)
Afhankelijk van de bestaande ondergrond, begint het schuren met
de korrelgrootte 40 of 80. Belangrijk: Gebruik geen schuurpapier
met een zeer verschillende korrelgrootte.
Gereedschap: Schuurpapier of schuurmachine
STAP 2:
Schuren: middelgrote korrelgrootte (P 100)
Gereedschap: Schuurpapier, schuurmachine of discmachine
STAP 3:
Verbetering met de Osmo houtpasta (tot 2 mm diepte)
STAP 4:
Schuren: middelgrote korrelgrootte (P 100)
Gereedschap: Schuurpapier- of pad, schuurmachine of
discmachine
STAP 5:
Schuren: fijne korrelgrootte (P 120)
Gereedschap: Schuurpapier- of pad of discmachine

In een perfect geschuurde en met Osmo Hardwax-Olie beschermde
vloer kan vuil bijna niet indringen. Maar ook dankzij het hout zelf:
hout heeft natuurlijk een dichte celstructuur. Deze structuur wordt
door het kappen van de stam van de boom opengescheurd, de
boom is ruw gekapt. Bij het verwerken van de boom tot planken
wordt het hout al bewerkt en geschuurd. Na het leggen wordt het
hout met een laatste schuurgang klaargemaakt voor de veredeling

met olie. Een met olieën en wassen behandelde houten vloer
moet niet compleet open geschuurd worden, waardoor de
celstructuur opnieuw wordt opengescheurd.
Let op: bij beschadigde, al gelakte of nieuwe niet voorbehandelde houten vloeren in een flinke schuurbeurt toch een voorwaarde voor het succesvol aanbrengen van olieën en wassen.
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HARDWAX-OLIE EN BLANKE WAS

HOUT BLIJFT HOUT. NATUURLIJK EN LEVENDIG. EN HET ZOU DE LANDING VAN EEN VLIEGTUIG KUNNEN WEERSTAAN.

KLEURLOOS
HARDWAX-OLIEËN: ZE BESCHERMEN UW HOUTEN VLOER
BIJNA ONZICHTBAAR
Zweert u bij hout? Gun uw houten vloer dan de juiste bescherming. Transparante Hardwax-Olieën van Osmo beschermen
de vloer tegen slijtage, vuil en vocht. Dit zonder de natuurlijke
kleurstelling te veranderen.
Hout is een organisch materiaal. Net zoals de menselijke huid
kan hout vocht opnemen en afgeven. Met andere woorden: het
hout ademt. Om deze eigenschap te behouden, heeft Osmo
afwerkingen ontwikkelt, die perfect op de bijzondere eigenschappen van hout zijn afgestemd. De olie dringt diep in het
hout in en beschermt het van binnenuit. De was zorgt voor een
elastische, ademende bovenlaag en beschermt het hout van
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buiten. Het hout blijft daardoor lang mooi.
De Hardwax-Olie van Osmo baseert zich op natuurlijke olieën
en wassen. Ze zijn speeksel en zweetvast, voedselveilig en zelfs
geschikt voor kinderspeelgoed. Hardwax-Olie Original of Rapid
bevordert de natuurlijke kracht van hout en voorkomt een langdurg
wet-look-effect.
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GLANSGRADEN

HARDWAX-OLIE ORIGINAL
ANTI-SLIP/ANTI-SLIP EXTRA

2

ANTISLIP
STERKTEN

GEBRUIKSAANWIJZING
Volledig afgewerkte oppervlakken in 2 dagen, 2 laklagen

VOORDELEN
>>
>>
>>
>>
>>

Zwaar belastbaar
Speeksel- en zweetbestendig, geschikt voor kinderspeelgoed
Openporig
Resistent tegen koffie, wijn en cola
Plaatselijk bij te werken

EIGENSCHAPPEN
Natuurlijke olieën en wassen zorgen voor de optimale verzorging
van zwaar belaste houten vloeren. De olie dringt diep in het hout in
en beschermt het van binnenuit. De was zorgt voor een elastische
en ademende toplaag. In gedroogde toestand is de Osmo Hardwax-Olie onschadelijk voor mensen, dieren en planten en is zelfs
aan te brengen op kinderspeelgoed.

1.

 erste afwerklaag aanbrengen op het ruwe, geschuurde hout (ca.
E
35ml/m2)

2.

„ Aanbrengfouten“ kunnen tot 30 minuten na het aanbrengen op het
natte oppervlak worden bijgewerkt.

3.

Droging in ca. 8 – 10 uur (bij 23 °C/50 % rel. Luchtvochtigheid).
Bij lagere temperaturen of een hogere luchtvochtigheid duurt het
drogen langer. Voor een goede ventilatie moet te allen tijde worden
gezorgd.

4.

Indien gewenst kan de gedroogde laag met een fijn schuurpapier
(korrel 400) of een scotchpad tussengeschuurd worden.

5.

Tweede afwerklaag aanbrengen (ca. 35ml/m2).

6.

Droging in ca. 8 – 10 uur; zie punt 3.

Te verwerken met:

KLEURNUMMER/GLANSGRAAD
>> 3011 kleurloos glanzend

24 m2 / 1 l

>> 3032 kleurloos zijdemat
>> 3065 kleurloos semi-mat
>> 3062 kleurloos mat

1 LAAG

Original

ANTISLIP CLASSIFICATIE
>> 3088 Kleurloos semi-mat
>> 3089 Kleurloos semi-mat
Speciale houtsoorten hebben speciaal afgestemde wassen en olieën nodig. Informeer u zelf op pagina 30. Stalen zijn bij uw Osmo verkooppunt beschikbaar. In
de regel wordt het aanbevolen de olie of was te proberen, voor u hem aanbrengt.

Anti-Slip

De navraag naar antislip oppervlakken voor particulier gebruik groeit en in openbare ruimtes is het
tegenwoordig bijna een must. De Osmo Hardwax-Olie AntiSlip biedt een perfecte oplossing om
aan deze eisen te voldoen.
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HARDWAX-OLIE RAPID

DROOGT

SNEL

HARDWAX-OLIE RAPID
VOORDELEN

GEBRUIKSAANWIJZING

>> Sneldrogend
>> Zwaar belastbaar
>> Speeksel- en zweetbestendig, geschikt voor
kinderspeelgoed
>> Openporig
>> Resistent tegen koffie, wijn en cola
>> Plaatselijk bij te werken

1.

E
 erste afwerklaag op het ruwe, geschuurde hout aanbrengen (ca.
35ml/m2)

2.

„ Aanbrengfouten“ kunnen tot 15 minuten na het aanbrengen op het
natte oppervlak worden bijgewerkt.

3.

Droging in ca. 4 – 5 uur (bij 23 °C/50 % rel. Luchtvochtigheid). Bij
lagere temperaturen of een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen
langer. Voor een goede ventilatie moet te allen tijde worden gezorgd.

4.

Indien gewenst kan de gedroogde laag met een fijn schuurpapier
(korrel 400) of een scotchpad tussengeschuurd worden.

5.

Tweede afwerklaag aanbrengen (ca. 35ml/m2).

6.

Droging in ca. 4 – 5 uur; zie punt 3.

EIGENSCHAPPEN
De Osmo Hardwax-Olie Rapid is de sneldrogende variant van
de bewezen Hardwax-Olie Original. Een tweede laag is al na
vier tot vijf uur droog en na 24 uur is de vloer te belasten. In
gedroogde toestand verschilt de Hardwax-Olie Rapid niet van
de Hardwax-Olie Original.

Te verwerken met:

KLEURNUMMER/GLANSGRAAD
>> 3240 wit transparant
>> 3232 kleurloos zijde mat

24 m2 / 1 l

>> 3262 kleurloos mat
1 LAAG

Rapid

Speciale houtsoorten hebben speciaal afgestemde wassen en olieën nodig. Informeer u zelf op pagina 30. Stalen zijn bij uw Osmo verkooppunt beschikbaar. In de
regel wordt het aanbevolen de olie of was te proberen, voor u hem aanbrengt.
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HARDWAX-OLIE 2K PURE

HARDWAX-OLIE 2K PURE
VOORDELEN

GEBRUIKSAANWIJZING

>> Bijzonder snel drogend
>> Speciaal voor tropische hardhoutsoorten (Teak, Jatoba,
Rookeik etc.)
>> Zwaar belastbaar
>> Speeksel– en zweetbestendig, geschikt voor kinderspeelgoed
>> Resistent tegen koffie, wijn en cola
>> Plaatselijk bij te werken

Osmo Hardwax-Olie 2K Pure is niet gebruiksklaar.
1.

 ort voor het aanbrengen het hardingsmiddel toevoegen. Let op een
K
volledige toevoeging van het hardingsmiddel en grondig mengen van
de beide componenten. Let op: 4 – 6 uur na de toevoeging van het
hardingsmiddel is het mengsel niet meer te gebruiken (potlife).

2.

 et een dubbelblad spatel gelijkmatig en dun op het onbehandelde
M
hout aanbrengen.

3.

 a. 30 – 60 minuten wachten, tot de Hardwax-Olie 2K Pure in het
C
hout is getrokken.

4.

 e olie met een enkelschrijfs poetsmachine met witte pad
D
inmasseren. Als de machine vanwege teveel aangebracht materiaal
strepen achterlaat, kan de pad omgedraaid of omgewisseld worden.

5.

 a. 4 uur laten drogen. De uiteindelijke uitharding is na ca. 24 uur
C
bereikt.

EIGENSCHAPPEN
Hardwax-Olie 2K Pure is een hoogwaardig en vrij van oplosmiddelen. Deze Hardwax-Olie is geschikt voor professionele
gebruikers en heeft snelle droogeigenschappen. Het ademende
oppervlak is zwaar belastbaar en bestand tegen vuil en vocht.
Hardwax-Olie 2K Pure is geschikt voor machinaal gebruik.

Te verwerken met:

KLEURNUMMER/GLANSGRAAD
>> 6125 Kleurloos Zijdemat
40 – 50 m² / 1 l

1 LAAG

Pure

Speciale houtsoorten hebben speciaal afgestemde wassen en olieën nodig. Informeer u zelf op pagina 30. Stalen zijn bij uw Osmo verkooppunt beschikbaar. In de
regel wordt het aanbevolen de olie of was te proberen, voor u hem aanbrengt.
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HARDWAX-OLIE EFFECT NATURAL

ONZICHTBAAR

NATUURLIJK

HARDWAX-OLIE EFFECT NATURAL
VOORDELEN

GEBRUIKSAANWIJZING

>>
>>
>>
>>

Volledig afgewerkte oppervlakken in twee dagen, twee lagen
(1. Hardwax-Olie Effect Natural, 2. kleurloze hardwax-olie)

Licht hout blijft licht
Beschermt nagenoeg onzichtbaar
Ademend en gezond voor het hout
Speeksel en zweetbestendig, geschikt voor
kinderspeelgoed
>> Resistent tegen koffie, wijn en cola

1.

Eerste laag aanbrengen op het ruwe geschuurde hout (ca. 30 ml/m2).

2.

„ Aanbrengfouten“ kunnen tot 30 minuten na het aanbrengen nog op
het natte oppervlak worden bijgewerkt.

3.

D
 roging in ca. 24 uur (bij 23 °C/50 % rel. Luchtvochtigheid). Bij een
lagere temperatuur of een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen
langer. Een goede ventilatie is te allen tijde van belang.

4.

Indien gewenst kan de gedroogde toplaag met een schuurpapier
(Korrelgrootte 400) of een Scotchpad tussendoor geëgaliseerd
worden.

5.

T
 weede laag aanbrengen (ca. 35ml/m2) met een kleurloze HardwaxOlie.

6.

Droging in ca. 8 – 10 uur; zie punt 3.

EIGENSCHAPPEN
Met de Osmo Hardwax-Olie Effect Natural verkrijgt u een langdurig indrukwekkende uitstraling voor uw lichte houten vloeren.
Met conventionele Hardwax-Olieën behandeld hout wordt het
hout donkerder en krachtiger in de kleurstelling, alsof het hout
nat is. Hardwax-Olie Effect Natural werkt dit effect tegen. Witte,
nauwelijks zichtbare kleurpigmenten zorgen ervoor dat een
lichte houten vloer licht blijft. Zo blijft uw vloer zo goed als nieuw.
Wij bevelen u aan om na het aanbrengen van de Hardwax-Olie
Effect Natural de toplaag nogmaals te behandelen met een
kleurloze Hardwax-Olie.

Te verwerken met:

KLEURNUMMER/GLANSGRAAD
24 m2 / 1 l

>> Natural / 3041 (UK Versie Polyx®-Effect RAW 3044)
1 LAAG

Met Effect Natural

Speciale houtsoorten hebben speciaal afgestemde wassen en olieën nodig. Informeer u zelf op pagina 30. Stalen zijn bij uw Osmo verkooppunt beschikbaar. In de
regel wordt het aanbevolen de olie of was te proberen, voor u hem aanbrengt.
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BLANKE WAS

DRINGT
DIEP IN

BLANKE WAS
VOORDELEN

GEBRUIKSAANWIJZING

>> Ook voor inhoudstofrijke hardhoutsoorten geschikt zoals Merbau, Wengé en Jatoba etc.
>> Dringt bijzonder diep in
>> Beschermt tegen slijtage, vuil en vochtigheid
>> Plaatselijk bij te werken
>> Openporig en verzorgt het hout

Volledig afgewerkte oppervlakken in 2 dagen, 2 lagen
1.

Eerste laag aanbrengen op het ruwe geschuurde hout (ca. 35 ml/m2).

2.

O
 ngeveer 30 minuten laten drogen. De overtollige was afvegen en
onvoldoende verzadigde plekken nastrijken.

3.

D
 roging in ca. 12 uur (bij 23 °C/50 % rel. Luchtvochtigheid). Bij lagere
temperaturen of een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen langer.
Voor een goede ventilatie moet te allen tijde worden gezorgd.

4.

Tweede laag aanbrengen (ca. 35ml/m2)

5.

O
 ngeveer 30 minuten laten drogen en vervolgens de overtollige olie
afvegen.

6.

Droging in ca.12; zie punt 3.

EIGENSCHAPPEN
Houtsoorten zijn zeer verschillend. Bij tropische hardhoutsoorten krijgt u bijvoorbeeld het beste resultaat met een speciaal op
deze houtsoort afgestemde olie. Osmo Blanke Was is speciaal
voor deze houtsoort ontwikkelt. Het dringt diep in, in het zware,
dichte hout en beschermt het langduring van binnen en van
buiten. Gun uw vloer een afwerking die bij haar past.

Te verwerken met:

KLEURNUMMER/GLANSGRAAD

24 m2 / 1 l
24 m2 / 1 ltr.

>> 1101 Kleurloos Zijdemat
1 LAAG

Speciale houtsoorten hebben speciaal afgestemde wassen en olieën nodig. Informeer u zelf op pagina 30. Stalen zijn bij uw Osmo verkooppunt beschikbaar. In de
regel wordt het aanbevolen de olie of was te proberen, voor u hem aanbrengt.
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HARDWAX-OLIE GEKLEURD, OLIEBEITS EN DECORWAS

CREATIEF MET VLOEREN.VOOR DISCRETE
TINTEN EN STERKE ACCENTEN.

GEKLEURD

EEN LAAG DIE GELIJKTIJDIG KLEURT EN BESCHERMT
U kunt zelf de kleur van uw hout bepalen. Voor de creatieve vormgeving van uw woonruimte biedt Osmo u een groot aanbod aan
verschillende producten. Of u nu transparante of intensieve kleuringen wenst – Osmo heeft voor al uw wensen het geschikte product.
Daarnaast beschermen en kleuren de gekleurde olieën en wassen
van Osmo het hout gelijktijdig. Op deze manier zijn twee tot drie
handelingen voldoende om uw woonruimte volledig vorm te geven.
Talrijke aantrekkelijke kleurstellingen maken de individualisering van
uw woonruimte compleet: Daarbij is het kleurspectrum van klassieke houttonen tot trendy grijze kleuren tot intensieve kleurstellingen
waarmee u mooie kleurrijke accenten kunt aanbrengen. Ook een
witte kleuring van uw vloer is mogelijk.
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Voor welk product u ook kiest, met Osmo producten zorgt u voor
een gelijkmatige en harmonische kleur van uw hout. Het is aan te
bevelen om de kleuring eerst op een klein oppervlak uit te proberen.

HARDWAX-OLIE FARBIG

DE HOUTNERF
BLIJFT

ZICHTBAAR

HARDWAX-OLIE FARBIG
VOORDELEN
>>
>>
>>
>>
>>

GEBRUIKSAANWIJZING

Beschermt en kleurt
Zorgt voor een harmonisch beeld
De nerf van het hout blijft zichtbaar
Speeksel- en zweetbestendig, geschikt voor kinderspeelgoed
Resistent tegen koffie, wijn en cola

EIGENSCHAPPEN
De gekleurde variant van de bewezen Hardwax-Olie Original.
Gekleurde oliën zijn duidelijk eenvoudiger te verwerken dan
waterige beitsen. Elke klusser kan met Osmo Hardwax-Olie
een gelijkmatig resultaat zonder strepen bereiken. Na het zorgvuldig schuren van de vloer wordt vervolgens een gekleurde
Hardwax-Olie aangebracht. Als tweede laag moet een kleurloze Hardwax-Olie aan worden gebracht, om de pigmenten
tegen slijtage te beschermen.

Volledig afgewerkte oppervlakken in 2 dagen, 2 lagen
(1. Hardwax-Olie Farbig, 2. kleurloze Hardwax-Olie)
1.

 erste afwerklaag aanbrengen op het ruwe, geschuurde hout (ca.
E
30ml/m2).

2.

„Aanbrengfouten“ kunnen tot 30 minuten na het aanbrengen op het
natte oppervlak worden bijgewerkt.

3.

Droging in ca. 24 uur (bij 23 °C/50 % rel. Luchtvochtigheid). Bij lagere
temperaturen of een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen langer.
Voor een goede ventilatie moet te allen tijde worden gezorgd.

4.

Indien gewenst kan de gedroogde laag met een fijn schuurpapier
(korrel 400) of een scotchpad tussengeschuurd worden.

5.

Tweede afwerklaag aanbrengen (ca.35ml/m2) met een kleurloze
Hardwax-Olie.

6.

Droging in ca. 8 – 10 uur; zie punt 3.

Te verwerken met:

30 m2 / 1 l

Speciale houtsoorten hebben speciaal afgestemde wassen en olieën nodig. Informeer u zelf op pagina 30. Stalen zijn bij uw Osmo verkooppunt beschikbaar. In de
regel wordt het aanbevolen de olie of was te proberen, voor u hem aanbrengt.

3040 wit transparant
Op eiken

3067 Licht grijs
Op eiken

3071 Honing
Op eiken

3072 Amber
Op eiken

1 LAAG

3073 Terra
Op eiken

Farbig

3074 Graphit
Op eiken

3075 Zwart
Op eiken
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OLIEBEITS

OLIEBEITS

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORDELEN

Volledig afgewerkt oppervlak in 2 – 3 dagen, 2 – 3 afwerklagen
(1/2 Oliebeits, 2/3 kleurloze Hardwax-Olie)

>>
>>
>>
>>

TRANSPARANTE KLEUR:

Aantrekkelijke kleurstellingen, transparant of intensief
Kan worden aangebracht met een spatel, roller of kwast
Eenvoudig aan te brengen
Op basis van natuurlijke oliën

1.

 et Osmo vloerborstel, Osmo Microvezelroller of Osmo spatel zeer
M
dun in de houtnerfrichting aanbrengen op schoon en droog hout.

2.

Eventuele aanzetten verdwijnen binnen 30 minuten.

3.

Met de witte pad het materiaal gelijkmatig inpoetsen.

4.

 roging in ca. 12 uur (bij 23 °C/50 % rel. Luchtvochtigheid). Bij lagere
D
temperaturen of een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen langer.
Voor een goede ventilatie moet te allen tijde worden gezorgd.

EIGENSCHAPPEN
Bij een oliebeits is een transparante of intensieve kleuring van houten
vloeren en meubeloppervlakken mogelijk. Door de speciale oliecombinatie is de kleur zonder strepen aan te brengen. Een transparante
gebeitste look krijgt men door te spatelen en machinale bewerking
met een pad, een intensieve kleuring door de twee lagen aan te
brengen. Als toplaag moet een kleurloze Hardwax-Olie aangebracht
worden, om de pigmenten tegen slijtage te beschermen.

Let op: Optioneel kan aan de oliebeits ook een hardingsmiddel worden toegevoegd ter beperking van de droogtijd. Zie
pagina 20.

INTENSIEVE KLEURING:
5.

Eerste laag aanbrengen zoals bij de punten 1 tot en met 4 beschreven.

6.

 weede laag, eveneens zeer dun zoals bij punt 1 beschreven,
T
aanbrengen.

7.

Met een witte pad het materiaal gelijkmatig inpoetsen.

8.

Droging in ca. 12 uur, zie punt 4.

9.

 a stap 4 of 8 een laatste laag met kleurloze Osmo Hardwax-Olie
N
aanbrengen en deze laten drogen.

Let op: Op kleinere oppervlakken kan de Oliebeits ook met een pluisvrije
doek worden aangebracht.
Op vloeren met een witte basis wordt als toplaag de witte Osmo Hardwax-Olie
(3040) aanbevolen.
Te verwerken met:

24-48 m2 / 1 l

Speciale houtsoorten hebben speciaal afgestemde wassen en olieën nodig. Informeer u zelf op pagina 30. Stalen zijn bij uw Osmo verkooppunt beschikbaar. In de
regel wordt het aanbevolen de olie of was te proberen, voor u hem aanbrengt.

3519 Natural
Transparant
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3501 Wit

3512 Zilvergrijs

1 LAAG

3514 Graphit

3516 Jatoba

3518 Licht grijs

3541 Havanna

3543 Cognac

3564 Tabak

3590 Zwart

Transparant

Transparant

Transparant

Transparant

Transparant

Transparant

Transparant

Transparant

Transparant

Intensief

Intensief

Intensief

Intensief

Intensief

Intensief

Intensief

Intensief

Intensief

HARDWAX-OLIE EFFECT ZILVER / GOUD

HARDWAX-OLIE EFFECT
ZILVER / GOUD
VOORDELEN
>>
>>
>>
>>
>>

Voor donkere houtsoorten
Past bij moderne woonstijlen
Met echte Metallic-deeltjes
Speeksel en zweetbestendig, geschikt voor kinderspeelgoed
Resistent tegen koffie wijn en cola

EIGENSCHAPPEN
Een Hardwax-Olie met bijzondere eigenschappen. Subtiele
Metallic-effecten in twee verschillende kleurnuances zorgen
voor een edele glans op uw houten vloer. Het oorspronkelijke
karakter van de natuurlijke grondstof hout wordt door deze afwerking verbonden met een moderne woonstijl naar individuele
wensen. De technische eigenschappen zijn hetzelfde als die
van Hardwax-Olie original.

GEBRUIKSAANWIJZING
Volledig afgewerkt oppervlak in 2 – 3 dagen, 2 – 3 lagen
(1. Hardwax-Olie Effect zilver/goud, 2. kleurloze Hardwax-Olie
1.

 erste afwerklaag op het ruwe, geschuurde hout aanbrengen
E
(ca. 30ml/m2). Bij lichte houtsoorten: Om op alle lichte houtsoorten
het gewenste effect te verkrijgen, vooraf met Osmo Decorwas zwart
als gekleurde grondlaag aanbrengen en 24 uur laten drogen.

2.

„Aanbrengfouten“ kunnen tot 30 minuten na het aanbrengen op het
natte oppervlak worden bijgewerkt.

3.

Droging in ca. 24 uur (bij 23 °C/50 % rel. Luchtvochtigheid). Bij lagere
temperaturen of een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen langer.
Voor een goede ventilatie moet te allen tijde worden gezorgd.

4.

Indien gewenst kan de gedroogde laag met een fijn schuurpapier
(korrel 400) of een scotchpad tussengeschuurd worden.

5.

Tweede afwerklaag aanbrengen (ca. 35ml/m2) met een kleurloze
Hardwax-Olie.

6.

Droging in ca. 8 – 10 uur; zie punt 3.

Te verwerken met:

30 m2 / 1 l

Speciale houtsoorten hebben speciaal afgestemde wassen en olieën nodig.
Informeer u zelf op pagina 30. Stalen zijn bij uw Osmo verkooppunt beschikbaar. In de regel wordt het aanbevolen de olie of was te proberen, voor u hem
aanbrengt.

3091 Zilver

3092 Gold

Op gerookt eiken

Op gerookt eiken

1 LAAG
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DECORWAS

DECORWAS
GEBRUIKSAANWIJZING

VOORDELEN:

Complete afwerking in 1 – 2 dagen, 1 – 2 olielagen

>> Eenvoudig in gebruik
>> Openporig en verzorgt het hout
>> Slijtvast en vuilafstotend, ongevoelig voor
huishoudschemicaliën
>> Speeksel- en zweetbestendig, geschikt voor kinderspeelgoed

EIGENSCHAPPEN
In tegenstelling tot gekleurde Hardwax-Olie bevat Decorwas een
hoger aandeel pigment. Alle kleuren zijn met elkaar, maar ook met
Hardwax-Olie Original te mengen. Zo kunt u een zeer subtiele
kleur of stijlvolle accenten in uw woonruimte aanbrengen. Tot slot
moet altijd, ter bescherming van het pigment, een toplaag met een
kleurloze Hardwax-Olie worden aangebracht.

1.

Eerste olielaag op het ruwe, geschuurde hout (ca. 35ml/m2)

2.

A
 anbrengfouten“ kunnen tot 30 minuten na het aanbrengen op het
natte oppervlak worden bijgewerkt.

3.

D
 roging in ca. 12 uur (bij 23 °C/50 % rel. Luchtvochtigheid). Bij lagere
temperaturen of een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen langer.
Voor een goede ventilatie moet te allen tijde worden gezorgd.

4.

L
 icht gekleurd beitseffect: Binnen 20 minuten na het aanbrengen
van de eerste laag met een doek of witte pad in de houtnerfrichting
uitpoetsen.

5.

Intensief: Als een intensieve kleurintensiteit gewenst is, het proces
herhalen (maximaal 2 olielagen aanbrengen). Dit geldt alleen voor
intensieve kleurtonen.

6.

A
 ls gekleurde grondlaag voor vloeren: droging in ca. 24 uur (in plaats
van de eerder genoemde (punt 3) 12 uur). Tweede olielaag met een
kleurloze Hardwax-Olie (ca. 35ml/m2). Droging in ca. 8 – 10 uur; zie
punt 3.
Op vloeren met een witte basis wordt als toplaag de witte Osmo
Hardwax-Olie (3040) aanbevolen.

Te verwerken met:

30 m2 / 1 l

Speciale houtsoorten hebben speciaal afgestemde wassen en olieën nodig.
Informeer u zelf op pagina 30. Stalen zijn bij uw Osmo verkooppunt beschikbaar. In de regel wordt het aanbevolen de olie of was te proberen, voor u hem
aanbrengt.

1 LAAG

Op vuren
3101
Kleurloos
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3102
3103
Beuken licht Eiken licht

3111
Wit

3118
Granietgrijs

3119
Zijde grijs

3123
Esdoorn

3136
Berken

3137
Kersen

3138
Mahonie

3143
Cognac

3161
Ebben

3164
Eiken

3166
Noten

3168
Eiken antiek

TRANSPARANT/INTENSIEF

2 MOGELIJKHEDEN OM DE VLOER TE KLEUREN*
1. VOOR EEN TRANSPARANTE KLEURING

2. VOOR EEN SUBTIELE KLEURING

GEBRUIKSAANWIJZING

GEBRUIKSAANWIJZING

Volledig afgewerkt oppervlak in twee dagen, twee lagen
(1. laag Decorwas, 2. laag kleurloze Hardwax-Olie)

Volledig afgewerkt oppervlak in 1 - 2 dagen, 1 - 2 lagen
(1. laag mengsel van decorwas en Hardwax-Olie Original (verhouding 1:10),
2. laag kleurloze Hardwax-Olie)

1.

Eerste laag aanbrengen op het ruwe geschuurde hout (ca. 30 ml/m2).

2.

„ Aanbrengfouten“ kunnen tot 30 minuten na het aanbrengen nog op
het natte oppervlak worden bijgewerkt.

3.

 roging in ca. 12 uur (bij 23 °C/50 % rel. Luchtvochtigheid). Bij een
D
lagere temperatuur of een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen
langer. Een goede ventilatie is te allen tijde van belang.

4.

Als gekleurde grondlaag voor vloeren: droging in ca. 24 uur (in plaats
van 12 uur; zie punt 3).

5.

 weede laag met kleurloze Hardwax-Olie (ca. 35ml/m2) aanbrengen.
T
Droging in ca. 8-10 uur; zie punt 3.

1.

Eerste laag aanbrengen op het ruwe geschuurde hout (ca. 35 ml/m2).

2.

„ Aanbrengfouten“ kunnen tot 30 minuten na het aanbrengen nog op
het natte oppervlak worden bijgewerkt.

3.

 roging in ca. 12 uur (bij een klimaat van 23 graden/ 50 procent
D
luchtvochtigheid). Bij een lagere temperatuur of een hogere
luchtvochtigheid duurt het drogen langer. Een goede ventilatie is te
allen tijde van belang.

4.

 innen 20 minuten na het aanbrengen met een doek of de witte pad
B
in de houtnerfrichting masseren. Als gekleurde grondlaag voor de
vloer: droging in ca. 24 uur (in plaats van 12 uur; zie punt 3).

5.

 weede laag met een kleurloze Hardwax-Olie (ca. 35 ml/m2)
T
aanbrengen. Droging in ca. 8 - 10 uur; zie punt 3.

* Intensieve kleuren zijn bij vloeren met Decorwas niet mogelijk
(decorwas nooit 2 keer aanbrengen!). Bij kleuring met 3111 (wit),
3186 (wit-mat) en 3188 (sneeuw) de toplaag afwerken met gekleurde
hardwax-olie (wit, 3040).

Op vuren
3104
Rood

3105
Geel

3125
Blauw

3131
Groen

3132 Grouw
beige

3169
Zwart

3172
Zijde

3181
Kiezel

3186
Wit mat

3188
Sneeuw
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HARDINGSMIDDEL/VOEGKITOPLOSSING

HARDINGSMIDDEL VOOR OLIEBEITS

VOEGKITOPLOSSING

VOORDELEN

VOORDELEN

>> Verkorte droogtijd
>> Voor zwaar belaste vloeren
>> Ideaal voor kleine oppervlakken

>>
>>
>>
>>

KLEURNUMMER/GLANSGRAAD

KLEURNUMMER/GLANSGRAAD

>> 6631 Kleurloos

>> 7350 Kleurloos

GEBRUIKSAANWIJZING
Volledig afgewerkt oppervlak in 1 dag
1.

2.
3.

 pen de fles met hardingsmiddel en schenk de inhoud in de door
O
u gewenste afwerking. Fles volledig legen en vervolgens grondig
mengen.
 et aanbrengen moet volgens de handleiding van de door u
H
gekozen afwerking worden aangebracht.
 e droging is ca. 50 procent sneller in vergelijking met de normale
D
droogtijden van de door u gewenste afwerking (bij 23 °C/50 %
rel. Luchtvochtigheid). Bij lagere temperaturen of een hogere
luchtvochtigheid wordt de droogtijd langer. Een goede ventilatie is te
allen tijde van belang.

Let op: De droogtijd is door de toevoeging van het hardingsmiddel
gereduceerd tot ca. 60 minuten. Daarom is het verstandig niet
meer materiaal te mengen dan u in 45 minuten kun aanbrengen.
Wanneer u niet het gehele mengsel gebruikt is het noodzakelijk
om 6 procent hardingsmiddel toe te voegen bij daar op volgend
gebruik.

Hoge vullende werking
Snelle droging
Goede eigenschappen voor schuren
Geurarm

GEBRUIKSAANWIJZING
1.

V
 oor gebruik in de emmer goed doorroeren, waarmee de eventueel
op de bodem verzamelde zware delen, goed gemengd worden.

2.

M
 et schuurstof mengen, mogelijk van dezelfde houtsoort
(korrelgrootte P 80 – 120), tot een licht spatelbare, deegachtige
pasta (ca. 15 procent schuurstof toevoegen)

3.

H
 et opppervlak dan diagonaal met een roestvrijstalen dubbelbladse
spatel bewerken, daarbij de houtkit krachtig in de voegen
aandrukken. Eventueel deze werkwijze herhalen.

4.

N
 a ca. 30 – 60 minuten kan de gedroogde pasta geschuurd
worden (Korrelgrootte P 80). Aansluitend schuren (Korrelgrootte
P 100 – 120), zodat er geen houtkitresten op het oppervlak blijven
zitten. In de meeste gevallen kan geschuurd worden met een
korrelgrootte van P 100 – 120.

5.

A
 ansluitend kan de bewerking met Osmo olie-waxsystemen
vervolgt worden.

Let op: Omdat het aanbrengen van de voegenkit en het gebruik daarvan
sterk samenhangt met de houtsoort en de schuurstof, bevelen wij u
aan de procedure eerst op een klein stuk uit te proberen. Voegen in een
zwevende- of plankenvloer niet vullen!

Te verwerken met:
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ONDERHOUD EN REINIGING // DE BESTE PRODUCTEN

HET LEVEN IS TE KORT VOOR SLECHT
ONDERHOUD. WORDT HANDIG IN HET
ONDERHOUD!

ONDERHOUD EN REINIGING
REINIGEN, ONDERHOUDEN, OPFRISSEN EN INSTANDHOUDEN
Met Hardwax-Olie behandelde houten vloeren kunnen generaties
meegaan. Deze Osmo afwerkingen laten het hout ademen. Daardoor blijft het hout kerngezond. De afwerklaag beschermt tegen vuil en
vochtigheid. En als het dan toch een keer komt tot beschadegingen
of vervuiling, kan dit eenvoudig verholpen worden met de Osmo
producten.
Het onderhoud van houten vloeren is eenvoudig, als men zich houdt
aan enkele regels. Daartoe behoort de keuze van een goed onderhoudsmiddel. Agressieve all-in-one reinigingsmiddelen tasten de
beschermende Hardwax-Olie aan en maken de vloer daarmee minder vuil- en waterafstotend. Voor de regelmatige reiniging bevelen
wij het licht vochtig afnemen aan met de verzorgende Wisch-Fix.

Ter opfrissing en voor hardnekkige vervuilingen in uw woonruimte is
de Osmo wasonderhoud- en reinigingsmiddel zeer geschikt, voor
openbare ruimten bevelen wij Osmo onderhoudsolie aan.
Een nabewerking met Hardwax-Olie is pas nodig als het oppervlak
gebruikssporen laat zien. Daarvoor hoeft niet de gehele ruimte opnieuw geolied te worden, omdat de met Hardwax-Olie behandelde
oppervlakken deels bijgewerkt kunnen worden. Dit geldt vanzelfssprekend ook voor met Decorwas of met Olie Beits afgewerkte
vloeren.
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ONDERHOUD EN REINIGING

DROGE REINIGING

REGELMATIG VOCHT AFNEMEN

Een geoliede houten vloer stoot vuil af. In tegenstelling
tot veel andere vloerbehandelingsmethoden wordt de
vloer niet statisch geladen en biedt micro-organismen en
allergenen geen voedingsbodem. Stof, vlooien en haren
van huisdieren kunt u met de stofzuiger of bezem verwijderen. Nog makkelijker is het met de Osmo Opti-Set.
De groene stofdoek is speciaal voor de droge reiniging
ontwikkeld.

Hoe vaak uw houten vloer afgenomen moet worden,
hangst sterk samen met de belasting. In een huishouden
is eens per week meestal voldoende, maar in horecagelegenheden of andere zwaar belaste oppervlakken moet de
vloer dagelijks afgenomen worden.

>> Snel, stil en stroombesparend: droog onderhoud met
de stofdoek
>> De Osmo Opti-Set bevat een wisser met telescoopsteel, een stofdoek, een dweil en een microvezeldoek.

Opti-Set

22

Stofdoek

In één handeling: De Osmo Spray-Mop heeft een patroon
met reinigingsmiddel (Spray-Fix) in de steel.
>> Ideaal voor de snelle en/of plaatselijke nabehandeling
tussendoor.
>> Als u de Osmo Opti-Set heeft kunt u de witte dweil
gebruiken.
>> Een scheut Osmo Wisch-Fix in het water verwijdert
alle dagelijkse vervuilingen voortreffelijk en verhindert dankzij natuurlijke olieën – de uitdroging van de vloer.
Vermijd agressieve all-in-one reinigingsmiddelen.
>> Let op: Alleen klamvochtig gebruiken – niet de vloer nat
maken! Indien nodig de vloer droog afnemen.

Wisch-Fix

Opti-Set

Spray-Mop

ZO WERKT HET

INTENSIEF REINIGEN EN
OPFRISSEN

INSTANDHOUDING EN
NABEWERKEN MET OLIE

Van tijd tot tijd heeft uw houten vloer een opfrisbeurt nodig.
In huishoudens is dit in de regel pas na enkele maanden.
Ideaal hiervoor is het Osmo wasonderhoud- en reinigingsmiddel. Zo wordt de beschermende oliewas-laag geregenereerd en uw vloer behoudt haar bijzondere uitstraling.
In zwaar belaste horeca-gelegenheden of winkels is de
Osmo onderhoudsolie aan te bevelen. Deze olie is speciaal
voor dit gebruik ontwikkeld. Ook hier kan een regelmatige
opfrisbeurt zinvol zijn. De reinigingsinterval hangt af van de
mate van belasting.

Het leven laat haar sporen na, zelfs op een optimaal verzorgde houten vloer. Geen probleem. Want bij goed geoliede
houten vloeren kan de beschermende toplaag op elk
gewenst moment vernieuwd worden, zonder dat de oude
afwerklaag afgeschuurd moet worden. Dat is een groot
voordeel ten opzichte van met conventionele lak gelakte
houten vloeren

> Osmo wasonderhoud- en reinigingsmiddel reinigt en regenereert in één handeling. Ook als spray te verkrijgen.
> Osmo onderhoudsolie regenereert zonder schuren,
speciaal voor openbare of professioneel gebruikte
oppervlakten.
> Voor wit-geoliede vloeren: wasonderhoud- en reinigingsmiddel of onderhoudsolie in wit-transparant.
> Voor grote oppervlakken bevelen wij de bodemreiniger
FloorXCenter aan.

Wasonderhoud- en reinigingsmiddel

Onderhoudsolie

Wasonderhoud- en
reinigingsspray

Opti Set

FloorXCenter

> Houten vloer voorafgaand grondig reinigen
> Handmatig: Een zeer dunne laag Osmo Hardwax-Olie
aanbrengen met de vloerstrijkborstel of de microvezelroller.
> Machinaal: Osmo FloorXCenter voor de intensieve reiniging en het aanbrengen van Hardwax-Olie

Hardwax-Olie
Original

Vloerborstel met
handgreep

Parket-rolset

FloorXCenter
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ONDERHOUD EN REINIGING
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HARDWAX-OLIE ORIGINAL

ONDERHOUDSOLIE

Voor oppervlakte afwerking en deels bij te werken houten vloeren die met een kleurloze Osmo Hardwax-Olie behandeld zijn.
Beschikbaar in vier glansgraden:
3011 glanzend, 3032 zijdemat, 3065 halfmat, 3062 mat

Met de onderhoudsolie worden matte vloeren weer opgefrist.
Door dit product op tijd te gebruiken voorkomt u schuren en het
bijwerken met Hardwax-Olie.

WASONDERHOUD- EN
REINIGINGSMIDDEL

WASONDERHOUD- EN REINIGINGSMIDDEL

Kleurloos of wit transparant. Ter opfrissing van matte vloeren.
Reinigt en regenereert gelijktijdig, verzorgt het hout met natuurlijke olieën.

Het kleurloze wasonderhoud- en reinigingsmiddel om te sprayen.
Reinigt en regenereert gelijktijd, verzorgt het hout met natuurlijke
olieën.

INTENSIEF REINIGER

WISCH-FIX

Licht basische reiniger voor de efficiënte verwijdering van vervuilingen. Ideaal voor de intensieve reiniging van geoliede of gewaxte oppervlakken voor het aanbrengen van Osmo afwerkingen
- alles zonder schuren!

Reinigings- en onderhoudsconcentraat voor de regelmatige
vochtige verzorging. Speciaal ontwikkeld voor houten vloeren,
die met Osmo Hardwax-Olie behandeld zijn.

PRODUCTOVERZICHT

TIPS EN TRICKS
VERANDEREN VAN DE GLANSGRAAD:

VLOER ONDERHOUDSSET
De vloer onderhoudsset bevat 1 liter Wisch-Fix, 0,4 liter onderhoudswas- en reinigingsspray, 3 aanbrengdoeken en een uitvoerige
onderhoudshandleiding voor uw houten vloer.

Met het wasonderhoud- en reinigingsmiddel kunt u
de glansgraad van uw vloer veranderen. Is deze in
de loop van het jaar mat geworden, dan kunt u de
toplaag met het wasonderhoud- en reinigingsmiddel
polijsten. Andersom kunt u sterk glanzende vloeren
ook van een minder glimmende zijdeglans voorzien.

CONSTRUCTIEVE HOUTBESCHERMING
Let er op dat u altijd matten bij de deur heeft liggen.
Deze vuilvangers moeten zo geplaatst zijn, dat ook
bij ongunstige weersomstandigheden vochtigheid,
zand of strooizout volledig afgeveegd kan worden.
Ter bescherming van het oppervlak en voorkoming
van bijvoorbeeld krassen is het belangrijk om plak
vilt onder stoelen, tafels en meubels te bevestigen.
Zeker bij bureaustoelen die kunnen rollen is het
belangrijk dat de vloer beschermd wordt. Alleen
op deze manier kan het hout tegen beschadiging
beschermd worden.

OPTISET
Voor de verzorging van hout-, kunstof-, tegel-, en natuurstenen
vloer. Bevat wisser met telescoopsteel, stofdoek, dweil en microvezeldoek.

SPRAY-MOP
Met dit innovatieve reinigingssysteem wordt het reinigingsmiddel
(Spray-Fix) in een navulbaar patroon direct vanuit de steel op de
houten vloer gesprayd. Met wasbare microvezeldoek.
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PARTIËLE BIJWERKING

KLEURLOOS
SNAP DE KLEINE EIGENAARDIGHEDEN VAN UW
HOUT STAP VOOR STAP
Een met Hardwax-Olie behandelde houten vloer kan
gemakkelijk opgefrist worden - zelfs gedeeltelijk. Dit is een
enorm voordeel ten opzichte van gelakte oppervlakken.
1.

Scheid het beschadigde gebied met plakband.

2.

S
 chuur het beschadigde oppervlak grondig. De korrelgrootte van
het schuurpapier moet gelijk zijn aan de korrelgrootte waarmee de
omliggende oppervlakken zijn geschuurd.

3.

Het geschuurde oppervlak grondig stofzuigen.

4.

B
 reng een dun gelijkmatig laagje van Hardwax-Olie aan met de Osmo
microvezelroller.

5.

Laat het ongeveer 8 -10 uur drogen met voldoende ventilatie.

6.

N
 a het drogen de tweede laag Hardwax-Olie dun aanbrengen met een
pluisvrije katoenen doek.

7.

W
 anneer de glansgraad van het behandelde oppervlak niet
overeenkomt met de rest van het oppervlak, dan kan men met
wasonderhoud en reinigingsmiddel de glansgraad aangepast worden.

ZO GOED ALS
NIEUW DOOR KLEINE
VERBETERINGEN

Beschadigde oppervlakken grondig schuren
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KLEURLOOS OF GEKLEURD

GEKLEURD
GEKLEURDE VLOEREN
PLAATSELIJK BIJWERKEN
In tegenstelling tot gebeitste houten vloeren kunnen met Osmo
Hardwax-Olie behandelde vloeren ook deels bijgewerkt worden.
De te volgen stappen zijn in principe gelijk aan kleurloos behandelde houten vloeren.
1.

Scheid het beschadigde gebied met plakband.

2.

 chuur het beschadigde oppervlak grondig. De korrelgrootte van
S
het schuurpapier moet gelijk zijn aan de korrelgrootte waarmee de
omliggende oppervlakken zijn geschuurd.

3.

Het geschuurde oppervlak grondig stofzuigen.

4.

 ekleurde Hardwax-Olie of een mengsel van decorwas met HardwaxG
Olie klaarzetten. Let erop dat u exact dezelfde mengverhouding gebruikt
als u bij het omliggende oppervlak heeft gebruikt (verdere informatie op
pagina 19).

5.

 en dunne laag gekleurde Hardwax-Olie of een mengsel met de Osmo
E
microvezelroller gelijkmatig aanbrengen.

6.

 4 uur laten drogen. Let op: Mocht het resultaat van de kleuring niet
2
passen, dan het beschadigde oppervlak met een pluisvrije katoenen
doek afnemen en vervolgens de voorgaande stappen herhalen.
Aansluitend opnieuw laten drogen. Tip: Probeer de kleur eerst uit op een
klein oppervlak.

7.

 ansluitend op het oppervlak een laag Hardwax-Olie dun aanbrengen
A
met een pluisvrije katoenen doek.Als de glansgraad niet overeen komt
met het niet-bijgewerkte oppervlak, zie punt 7, pagina 26.

Osmo Hardwax-Olie met de microvezelroller dun aanbrengen.

Na droging een zeer dunne tweede laag met een pluisvrije katoenen doek aanbrengen.
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GEREEDSCHAP
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VLOERBORSTEL MET HANDGREEP

TELESCOOPSTEEL

>> Geschikt voor alle Hardwax-Oliën, decorwassen en ook voor de
behandeling van balkon en terrasplanken!
>> De vloerborstel is leverbaar in de breedtes 150, 220 en 400 mm

>> Hoofwaardige aluminium-telescoopsteel
>> Met softtouch-handgreep voor zeker werken
>> Verstelbaar van 120 tot 200 cm

PARKET-ROLSET

ROL- EN STRIJKSET

>> Voor een optimale verwerking van Osmo Hardwax-Olie
(behalve Hardwax-Olie Pure 5125)
>> Optimaal afwerken van uw behandelde vloer
>> Het microvezel materiaal zorgt voor een goede opname en
gelijkmatig uitrollen
>> Multi functioneel door de tray inserts
>> Inhoud: Verfbak met geribbelde bodem voor het afstrijken
(incl. 3 wegwerp inzetstukken), microvezelroller (250 mm
breed) en insteekbeugel

>> Geschikt voor de handmatige verwerking van alle op olie
gebaseerde afwerkingen
>> Ideaal voor de behandeling van grote oppervlakken uit ruw
gezaagd, natuurlijk of gegroefd hout
>> Optimale product opname en gelijkmatige product afgifte
zorgen voor een zeer goed resultaat
>> Inhoud:bak met ribbels om de afwerking af te strijken (incl.
3 wegwerp inzetstukken), microvezelroller (100 mm breed),
insteekbeugel en kwast (60 mm)

KWASTEN

DUBBELBLADIGE SPATEL

>> Geschikt voor alle Osmo Olie gebaseerde afwerkingen
>> Verkrijgbaar in 25, 50, 60 en 100 mm breed

>> Geschikt voor de verwerking van Hardwax-Olie, Olie Beits
en Decorwas
>> Zeer geschikt voor het olieën en het aanbrengen van een
gekleurde grondlaag op houten vloeren
>> In de breedte van 270 mm te verkrijgen

PRODUCT OVERVIEW

FLOORXCENTER

TERRAS- EN VLOERREINIGER

>> Geschikt voor schoonmaken, verzorgen en opfrissen, onderhouden van geoliede houten vloeren en voor inkleuren.
>> Gebruiksvriendelijke en multifunctionele éénschijfsmachine
>> Witte Pad: Om gangbaar huishoudelijk vuil op te lossen;
ook ideaal voor het inkleuren van vloeren en dunne nabehandeling met Hardwax-Olie
>> Rode Pad: Bijzonder hardnekkige verontreinigingen verwijderen, ook geschikt voor tussenschuren
>> Microvezel pad: Om vuil af te verwijderen
>> Borstelring: Sterke verontreiniging losweken (tot in de
poriën)
>> Machine kan in bij uw Osmo-leverancier geleend worden

>>
>>
>>
>>

Geschikt voor reiniging binnen- en buitenshuis
Intensieve reiniging en ontgrijzing van houtterrassen
Diepte reiniging van houten vloeren binnenshuis
Bijzonder effectief door tegenovergesteld draaiende borstels
>> Losweken en opnemen van vuil in één handeling
>> Vuil en vochtigheid wordt in een tank opgeslagen
>> Deze machine kan bij uw Osmo verkooppunt worden
gehuurd

TIPS EN TRICKS
GEREEDSCHAP REINIGEN

PROFI-SPATEL
>> Voor alle geschuurde houten vloeren
>> Eenvoudige, gemakkelijke toepassing. Speciaal afgeronde
aluminium-spatel
>> Uitstekend resultaat
>> Leverbaar in een breedte van 500 mm

Kwasten, vloerborstels en microvezelroller kunt u na
gebruik van Osmo Hardwax-Olieën eenvoudig en
snel met de Osmo kwastenreiniger en verdunner reinigen. Voor Osmo verfbakken zijn er wegwerpinzetstukken. En voor uw handen is er Osmo Easy Clean:
speciale vochtige handdoekjes om moeiteloos olie,
was, lijm en water te verwijderen.

HANDMATIG OF MACHINAAL?
Bij zwaar belaste houten vloeren en grote oppervlakken bevelen wij u aan om regelmatig machinaal
te reinigen en te verzorgen met de FloorXCenter. U
werkt duidelijk sneller en effectiever. Bij het kleuren
van de vloeren kunnen bepaalde technieken (‚nat-innat‘) voor een subtiele kleuring uitsluitend machinaal
bereikt worden. Uw vakman neemt deze verzorging
graag van u over.
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OSMO BEVEELT AAN
AANBEVELINGEN VOOR HOUTSOORTEN
HOUT

HOUT
HARDWAX-OLIE
ORIGINAL

HARDWAX-OLIE
RAPID

HARDWAX-OLIE
2K PURE

OLIEBEITS

HARDWAX-OLIE
EFFECT
NATURAL

HARDWAX-OLIE
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GOUD/
SILVER
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+ 1) letten op een bijzonder dunne laag
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BLANKE
WAS

HARDWAX-OLIE
FARBIG

o mogelijk
– niet aanbevolen

+

1)

FAQ
KAN IK MIJN HOUTEN VLOER OOK MET EEN ANDERE
KLEUR AFWERKEN?
Ja, met Osmo gekleurde Hardwax-Olie of met Osmo decorwas.
Breng de afwerklaag aan met een vloerborstel, roller of kwast en
laat deze enkele minuten inwerken. Verwijder overtollig product met
een pluisvrije katoenendoek door in de nerfrichting van het hout de
wrijven. Laat de vloer bij een goede ventilatie een nacht drogen en
breng dan een toplaag met kleurloze Osmo Hardwax-Olie aan.

HOE BEREID IK MIJN HOUTEN VLOER VOOR OP EEN
AFWERKING?
Het te bewerken oppervlak moet (met de houtnerfrichting mee)
geschuurd worden met korrel. Alle krassen en oneffenheden moeten
voorzichtig geëgaliseerd worden.

WAT GEBEURT ER ALS EEN DEEL VAN MIJN OPPERVLAK
BESCHADIGD IS?
Beschadigde plekken kunnen geschuurd worden en - in tegenstelling tot veel conventionele lakken – met Osmo-producten kan
het beschadigde deel eenvoudig opnieuw worden behandeld (zie
pagina‘s 26 - 27)

MOET IK TUSSEN HET AANBRENGEN VAN DE LAGEN
OPNIEUW SCHUREN?
De houten oppervlak moet in ieder geval tussentijds getest worden.
Soms is het nodig om voor de tweede maal te schuren.

WAAR MOET IK OP LETTEN BIJ EEN HARDHOUTEN
VLOER?
Sommige hardhoutsoorten zoals Jatoba en Wengé kunnen door
hun hardheid slechts weinig materiaal opnemen. Daarom bevelen
wij een kleurloze behandeling met de eenvoudig opneembare Osmo
Blanke was aan, die speciaal ontwikkeld is voor dit hout en diep in
het materiaal in dringt.

WAT GEBEURD ER ALS IK TEVEEL PRODUCT HEB AANGEBRACHT OP DE HOUTEN VLOER?
Als u teveel Hardwax-Olie aan heeft gebracht, wordt de droogtijd
wezenlijk langer. In dit geval is het van belang te zorgen voor een
goede ventilatie. Open ramen en deuren, waardoor de laklaak door
natuurlijke oxidatie sneller droog. Als daarbij oppervlaktebeschadigingen optreden, behandeld deze dan zoals bovenstaand beschreven.

WAT GEBEURD ER ALS IK TE WEINIG PRODUCT HEB
AANGEBRACHT OP DE HOUTEN VLOER?
Als u te weinig hardwax-olie aanbrengt, kunnen watervlekken ontstaan en kan het hout er mat en/of droog uit zien. Het is het beste
om dan in ieder geval een extra dunne laag Osmo hardwax-olie aan
te brengen.

KUNNEN DE KLEUREN VAN DE OSMO PRODUCTEN ONDERLING GEMENGD WORDEN?
Ja, de kleuren in de verschillende productgroepen zijn in elke verhouding met elkaar te mengen. De kleuren van Osmo Decorwas zijn
bijvoorbeeld te mengen met elkaar, om zo een grote verscheidenheid aan kleuren te krijgen.

WANNEER IS HET OPPERVLAK DROOG?
De meeste Osmo producten drogen in 8 tot 10 uur. De oppervlak
droogt door oxidatie en absorbtie. Een goede ventilatie is daarbij te

allen tijde van belang.

WANNEER IS DE HOUTEN VLOER WEER BEGAANBAAR
C.Q. BELASTBAAR?
In de regel is de houten vloer één dag (24 uur) nadat de toplaag is
aangebracht weer begaanbaar. Daarbij moet wel gelet worden op de
droogheid van de toplaag. Compleet gedroogd is het oppervlak in ca.
14 dagen. Daarom kunnen tapijten pas na 2 – 3 weken op de houten
vloer worden gelegd.

MOET EEN HOUTEN VLOER DIE BEHANDELT IS MET HARDWAX-OLIE GEPOLIJST WORDEN?
Nee, een nabehandeling van de houten vloer is niet nodig. Het oppervlak kan na grondige droging wel met de discmachine (witte pad)
gepolijst worden. Als een hogere glansgraad gewenst is, kan de vloer
na minstens één dag (24 uur) met Osmo wasonderhoud- en reinigingsmiddel behandeld en gepolijst worden.

HOE VERZORG IK MIJN HOUTEN VLOER?
Dat hangt af van de belasting. Voor het regelmatige afnemen van de
vloer bevelen wij het gebruik van Osmo Wisch-Fix aan. Gebruik voor
het onderhoud de optiset of de spray-mop (zie pagina 25). Als de vloer
mat begint te worden kunt u de vloer opfrissen met Osmo wasonderhoud- en reinigingsmiddel. Deze kan ook op vervuilde op zwaar belaste plaatsen worden gebruikt, zonder dat het behandelde oppervlak er
anders uit ziet dan de rest. Bij sterkere gebruikssporen moet de vloer
met Osmo hardwax-olie nabehandeld worden.

WAAROM ZIET DE KLEURSTELLING ER ANDERS UIT DAN
OP DE VERPAKKING AANGEGEVEN?
Transparante afwerklagen kunnen op elk soort hout waarop ze worden
aangebracht een ander resultaat geven. Deze kleur is niet altijd gelijk
aan de kleur die op de verpakking wordt aangegeven. Wij bevelen aan
om de Osmo kleuren op een klein oppervlak (dat mogelijk later niet
zichtbaar is, bijv. onder een bank) aan te brengen om de kleur te testen. Daarmee kunt u zelf zien of het gewenste resultaat wordt bereikt.

IN WAT VOOR STAAT MOET DE HOUTEN VLOER ZIJN
VOORDAT DE AFWERKLAAG WORDT AANGEBRACHT?
De houten ondergrond moet schoon, droog (max. vochtigheidsgraad
20 procent) en vorstvrij zijn.

WAAR RUIKT EEN HOUTEN VLOER DIE IS BEHANDELD
MET OSMO NAAR?
Uw houten vloer blijft ruiken naar hout met de natuurlijke olieën en
wassen. Als oplosmiddel gebruiken wij een gedeneutraliseerd testbenzine, omdat dit niet schadelijk is voor de gezondheid. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de zogenaamde ecologische oplosmiddelen
als sinaasappelolie. Met het drogen vervliegt de testbenzine voor 100
procent.

BEVATTEN OSMO-PRODUCTEN SCHADELIJKE STOFFEN?
Osmo producten worden zorgvuldig gemaakt met plantaardige olieën
en wassen. Alle gedroogde oppervlakken zijn onschadelijk voor
mensen, dieren en planten (zelfs geschikt voor speelgoed naar de
EN71.3-richtlijn en speeksel- en zweetvast naar de DIN 53160-richtlijn.

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET GEBRUIK VAN HARDWAX-OLIEËN
Als het vloeibare product is aangebracht met een doek is het verstandig deze na gebruik direct uit te wassen of in een luchtdicht gesloten
metalen box te bewaren (ontbrandingsgevaar!).
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ONZE PRODUCTEN
> GEVELS
Gevelsystemen
Gevelprofielen
Gevelhout
> VLOEREN
Massieve houten delen
Creatieve delen
> TUIN
Terrassen
Schuttingen

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG
> BINNENSHUIS
Producten voor massief hout aan
de wand
> GELIJMD HOUT
Aanrechten
Traptreden
meubeldeuren
> LIJSTEN
Functionele lijsten
Ambachtelijke lijsten
Vloerplinten

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf
Postfach 110161
D-48203 Warendorf
Telefoon +49 (0)2581/922-100
Fax +49 (0)2581/922-200
www.osmo.de
info@osmo.de

> AFWERKINGEN
Voor binnen- en buitenshuis
Houtbescherming en onderhoud

© 2015 NL 1.0 Technische veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Maten, prijzen en
afbeeldingen onder voorbehoud. Ondanks de uitvoerige controle op de inhoud van deze catalogus kunnen
we fouten niet uitsluiten. De kleurweergave is niet bindend. Vanwege ontwikkelingen in de productverbetering
behouden wij ons veranderingen voor.

Uw Osmo-verkooppunt:

Hout is het ideale, gezonde materiaal in en om een modern huis. Het is echter ook een product, waarvan je kwaliteit aan de eerste blik af kunt zien. Bij houtproducten van Osmo bent u altijd
zeker van kwalitatief onderhoud. Osmo is een erkend kwaliteitsmerk voor hout en verf. Een blik op de zorgvuldige verwerking, de fijne oppervlakten en de bijpassende nauwkeurigheid laat zien
dat alleen als bijzonder goed geteste producten onze naam dragen.

