PÕRANDAD
PUHASTAMINE/HOOLDUS
UUENDAMINE

HOOLDUS JA PUHASTUS

MA ARMASTAN PUITU.
SEE NÄEB ILUS VÄLJA
JA TEKITAB HUBASE
ATMOSFÄÄRI.
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HEA TEADA:
PÕRANDA HOOLDUS KODUS

KODUMAJAPIDAMISED

Puitpõrand on soe ja vastupidav ega vaja kuigipalju hooldust.
Puitpõrandat on soovitav viimistelda Osmo Polyx® õlivahaga,
et puidu erakordsed omadused säiliks kaua aega. Polyx®
õlivahad tõrjuvad mustust ja tagavad puidule pideva kaitse.
Samal ajal lasevad need puidul hingata, nii et põrand tekitab
teis suurepärase tunde. Täiendav eelis: lihtne hooldus.
Vajaduse korral saab põrandat ilma eelnevalt lihvimata uuesti
õlitada ja osaliselt renoveerida.
> KUIVALT PUHASTAMINE
Tolmu saab eemaldada kiiresti ja lihtsalt Osmo puhastusmoppide komplekti kuuluva rohelise tolmumopiga. See
sobib kõikidele puitpõrandatele.
> NIISKE PUHASTAMINE
Osmo Spray-Mop muudab korrapärase niiskelt puhastamise
tõeliselt lihtsaks. Puhastusvahend Spray-Fix pihustatakse
mopi varres olevast kassetist otse põrandale. Võite alternatiivina puhastada põrandat mikrokiududest mopi ning
pesuvahendiga Wisch-Fix. Osmo Spray-Mopis kasutatav
puhastusvahend Spray-Fix ja puhastusvahend Wisch-Fix
sisaldavad niisutavaid aineid, mis säilitavad teie põranda ilu
pikkade aastate jooksul. Universaalsete puhastusvahendite
kasutamist tuleks ilmtingimata vältida.
> INTENSIIVNE PUHASTAMINE JA VÄRSKENDAMINE
Enne, kui põrand tuhmiks muutub tuleb seda puhastada
Osmo puhastus- ja kaitsevahaga. Sellega tagate oma
päranda ilu säilimise.
> HOOLDUS
Vahel on koguni optimaalselt hooldatud põrandal näha
kulumisjäljed. Pole probleemi: Polyx® õlivahaga viimisteltud
põrandaid on lihtne taastada ja uuesti õlitada – ka ainult
osaliselt (lk 13). Seejärel näeb teie põrand jälle välja nagu
uus.
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HOOLDUS JA PUHASTUS

PUITPÕRAND ON
INVESTEERING.
JA SEE NÄEB HEA VÄLJA.
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HEA TEADA: PÕRANDA HOOLDUS
AVALIKES RUUMIDES

AVALIKUD
RUUMID

Hästi hoitud puitpõrand loob suurepärase õhustiku ja talub nii
mõndagi. Õlitatud põrandad tõrjuvad mustust ning sobivad nii
ühiskondlikesse kui ärihoonetesse. Puhastussagedus tuleks
sellistes ruumides kohandada siiski suuremale kasutuskoormusele vastavaks.
> KORRAPÄRANE MOPIGA PUHASTAMINE
Puhastage suure käidavusega pindu kord päevas niiske
mopiga. Lisage pesuvette ainult Osmo puhastusvahendit
Wisch-Fix. Vältige agressiivsete universaalsete puhastusvahendite kasutamist.
> INTENSIIVNE PUHASTAMINE JA VÄRSKENDAMINE
Puhastage ja värskendage puitpõrandaid vajaduse korral
intensiivselt Osmo hooldusõliga – puhastamissagedus
sõltub kasutuskoormusest.
> HOOLDUS
Et puitpõrandate välimus ja väärtus ka aastate möödudes
säiliks tuleb kulunud pindu õigeaegselt uuesti õlitada Osmo
Polyx® õlivahaga. Selleks tuleb põrand eelnevalt intensiivselt
puhastada. Kandke seejärel põrandale õhuke kiht Osmo
Polyx® õlivaha (lk 10). Võimalik on ka osaline õlitamine,
näiteks suure käidavusega kohtades.

MEIE NÕUANNE
Suurte pindade töötlemisel on soovitav kasutada
kutselise asjatundja abi. Osmo FloorXcenter teeb töö
palju lihtsamaks. See sobib ülihästi õlitatud põrandate
puhastamiseks ja hoolduseks.
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HOOLDUS JA PUHASTUS

ELU ON LIIGA LÜHIKE
VALEKS HOOLDUSEKS.
TUNDKE END MUGAVALT
JA MURETULT.
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KASUTAMINE

KUIVALT PUHASTAMINE
Õlitatud puitpõrand tõrjub mustust. Erinevalt paljudest
muudest põrandakatetest ei teki puidust põrandal elektrostaatilist laengut ning takistab mikroobide ja allergeenide teket.
Tolmu, ebemed ja loomakarvad saab eemaldada tolmuimeja
või harjaga. Osmo puhastusmoppide komplekt muudab
puhastamise veel lihtsamaks. Selles sisalduv roheline mopp
on töötatud spetsiaalselt välja põranda kuivalt puhastamiseks.
> Kiire, vaikne ja säästlik: kuivalt puhastamine tolmumopiga
> Osmo puhastusmoppide komplektis on mopi alusplaat koos
täiendava kinnitussüsteemiga; tolmumopp; pesumopp ja
aktiivkiudlapp.

Tolmumopp

Puhastusmoppide
komplekt
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HOOLDUS JA PUHASTUS

KORRAPÄRANE MOPIGA
PUHASTAMINE
Puitpõranda mopiga puhastamise sagedus sõltub kasutuskoormusest. Kodumajapidamises piisab tavaliselt kord nädalas
puhastamisest, ent restoranides ja muudes suure käidavusega
kohtades tuleks põrandaid iga päev mopiga puhastada.
> Ühe puudutusega: Osmo Spray-Mop´il on kassett puhastusvahendi Spray-Fix jaoks. See mopp on ideaalne abivahend
kiireks ja aegajalt vajalikuks osutuvaks põranda osaliseks
puhastamiseks.
> Kasutage alternatiivina Osmo puhastusmoppide komplekti
kuuluvat valget pesumoppi.
> Lisades Osmo puhastusvahendit Wisch-Fix vette, eemaldab
see erakordselt tõhusalt igapäevase mustuse ning hoiab
tänu looduslike õlide sisaldusele ära põranda liigse
kuivamise. Vältige agressiivsete universaalsete puhastusvahendite kasutamist.
> MÄRKUS: Kasutage ainult niisket, mitte märga moppi!
Vajaduse korral kuivatage põrand pärast pesemist.

Pesuvahend
Wisch-Fix
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Spray-Mop

Puhastusmoppide
komplekt

KASUTAMINE

INTENSIIVNE PUHASTAMINE
JA VÄRSKENDAMINE
Puitpõrand vajab aegajalt värskendamist. Kodumajapidamises
on esmakordne värskendamine tavaliselt vajalik alles mitme
kuu pärast. Värskendamiseks sobib ideaalselt Osmo puhastusja kaitsevaha. See uuendab põrandat kaitsvat õlivaha kihti, nii
et põrand püsib eriliselt läikiv. Restoranide ja kaupluste suure
käidavusega ruumides tuleks kasutada Osmo hooldusõli. See
on töötatud spetsiaalselt välja just selliste põrandate jaoks.
Neid on mõistlik korrapäraselt värskendada. Puhastamissagedus peaks sõltuma kasutuskoormusest.
> Osmo puhastus- ja kaitsevaha puhastab ja uuendab
ühekorraga. Saadaval ka aerosoolpakendis.
> Osmo hooldusõli uuendab ilma põranda pinnale kilejat
kihti moodustamata. Ette nähtud spetsiaalselt avalikes
ruumides kasutamiseks.
> Valgetele õlitatud põrandatele: puhastus- ja kaitsevaha
või hooldusõli valge läbipaistev.
> Soovitame suurematel pindadel kasutada poleermasinat
FloorXcenter.

Puhastusja kaitsevaha

Hooldusõli

Puhastusmoppide
komplekt

FloorXcenter
Poleermasin
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HOOLDUS JA PUHASTUS

HOOLDUS JA RENOVEERIMINE
Elu jätab vahel oma jälje ka optimaalselt hooldatud
puitpõrandale. Pole probleemi. Just seetõttu saab õlitatud
puitpõranda kaitsvat viimistlust mis tahes ajal uuendada, ilma
et vana viimistluskihti oleks esmalt vaja maha lihvida. See on
tohutu eelis lakitud puitpindade ees.
> Puhastage põrand eelnevalt põhjalikult.
> Käsitsi pealekandmine: kandke põrandale äärmiselt õhuke
kiht Osmo Polyx® õlivaha põrandapintsliga või Osmo
mikrokiud rulliga.
> Masinaga pealekandmine: Osmo FloorXcenter intensiivseks
puhastamiseks ja Polyx® õlivahade pinnale kandmiseks.

Polyx® õlivaha
Original
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Põrandapintsel
käepidemega

Rullikomplekt

FloorXcenter
Poleermasin

KASUTAMINE

ASJATUNDJA TULEB APPI
Võite oma puitpõrandat ise uuesti õlitada. Ent kui teil pole piisavalt aega, siis ärge jääge liiga kauaks kõhklema, vaid pöörduge
asjatundja poole. Ilma viimistluseta puit ei tohiks jääda kauaks
ajaks töötlemata. Asjatundja teeb tänu kogemustele tööd kiiresti ja usaldusväärselt. See kehtib eeskätt osalisel uuendamisel.
Asjatundja poole on abi saamiseks soovitav pöörduda ka siis,
kui soovite muuta puitpõranda läikeastet või viimistleda uuesti
toonitud põrandat.
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OSALINE VIIMISTLEMINE

MÄRKUS
Täiendavaid nõuandeid osaliseks uuendamiseks leiate
meie kataloogist, mis kirjeldab detailselt põrandate optimaalset kaitsmist, puhastamist/korrashoidu ja uuendamist.

1. Lihvige kahjustatud pinnad
hoolikalt.
2. Kandke pinnale õhuke kiht
Osmo Polyx® õlvahai mikrokiud
rulliga.
3. Pärast kuivamist katke pind
teistkordselt õlikihiga puuvillase
riide abil.

12

LÄBIPAISTVA VIIMISTLUSEGA
PUITPÕRANDA OSALINE UUENDAMINE
Õlitatud põrandaid saab ka osaliselt viimistleda. Nii saab
õlitada suure käidavusega kohti uuesti ilma kogu restorani või
muud ruumi tühjendamata. See säästab palju aega. Õigesti
kasutamisel ei moodustu Osmo Polyx® õlivahast pinnale kilejat
kihti. Tänu sellele ei jää isegi põranda korduval osalisel uuesti
õlitamisel viimistluse liitekohad näha.
> Lihvige kahjustatud pind hoolikalt ja eemaldage kogu tolm.
> Katke pind õhukese ühtlase Polyx® õlivaha kihiga Osmo
mikrokiud rulli kasutades.
> Jätke umbes 8–10 tunniks kuivama.
> Kandke pärast esimese kihi kuivamist pinnale ka teine
õhuke kiht Polyx® õlivaha puuvillase lapiga.

TOONITUD JA VIIMISTLETUD
PUITPÕRANDA OSALINE RENOVEERIMINE
Isegi toonitud puitpõrandat saab osaliselt uuendada ja uuesti
viimistleda, kui see oli viimistletud algselt Osmo toodetega.
Pidage seetõttu alati värvitoon või segamissuhe meeles hilisema uuesti viimitluse tarvis. Õige värvitooni täpne taasloomine
eeldab täppistööd ja pisut kogemusi.
> Lihvige kahjustatud pind hoolikalt ja eemaldage kogu tolm.
> Katke pind õhukese ühtlase toonitud või segatud Polyx®
õlivaha kihiga Osmo mikrokiud rulli kasutades ning jätke siis
24 tunniks kuivama.
> Kandke seejärel pinnale õhuke kiht läbipaistvat Polyx®
õlivaha ja laske sellel kuivada.
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HOOLDUS JA PUHASTUS

AINULT PARIM TEIE PUIDU JAOKS
Saate lisainfot meie toodete kohta kohalikult edasimüüjalt,
meie kataloogist „Puiduviimistlus - teadmised ja nõuanded“
ja meie veebilehelt www.osmo.ee.

PUHASTUSMOPPIDE KOMPLEKT
Puidust, keraamilistest ja sünteetilistest plaatidest ning
looduslikust kivist põrandate hooldamiseks. Komplekt
sisaldab mopi alusplaati, tolmumoppi, pesumoppi ja
mikrokiudlappi.
WISCHFIX
Puhastus- ja hoolduskontsentraat korrapäraseks
puhastamiseks. Töötatud spetsiaalselt välja
Osmo Polyx® õlivahadega viimistletud puitpõrandatele.

PUHASTUS JA KAITSEVAHA
Läbipaistev või valge läbipaistev vaha sisaldav
puhastusvedelik. Tuhmi põranda värskendamiseks.
Puhastab ja uuendab ühekorraga tänu loodusliku
kõvavaha sisaldusele.
PUHASTUS JA KAITSEVAHA SPRAY
Läbipaistev vaha sisaldav puhastusvedelik
aerosoolpakendis. Puhastab ja uuendab ühekorraga
tänu loodusliku kõvavaha sisaldusele.

HOOLDUSÕLI
Hooldusõli värskendab tuhmi ja matti põrandat.
Hooldusõli õigeaegse kasutamisega saab vältida
aeganõudvaid lihvimis- ja renoveerimistöid.

PÕRANDATE HOOLDUSKOMPLEKT
Komplekti kuuluvad: 1 liiter puhastusvahendit
Wisch-Fix, 0,4-liitrine aerosoolpakendis puhastus- ja
kaitsevaha pudel, 3 puhastuslappi ja puitpõranda
hooldusjuhised.
POLYX® õlivaha Original
Eelnevalt Osmo Polyx® õlivahaga viimistletud
puitpõrandate täielikuks või osaliseks uuendamiseks.
Saadaval 4 läikeastet: 3011 läikiv, 3032 siidjas, 3065
poolmatt, 3062 matt.
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TOOTED

KÄSI POLEERVILDIHOIDJA
Koos poleerpadjaga ideaalne abivahend Osmo
Polyx-õlivahade ja Top Oili käsitsi pealekandmiseks.

POLEERPADJA ALUS TELESKOOPVARRELE
Osmo puidukruntide käsitsi pinnale kandmiseks ning
selliste nurkade ja servade intensiivseks puhastamiseks,
kuhu masinaga ei pääse ligi.

TELESKOOPVARS
Kvaliteetne alumiiniumist teleskoopvars Soft Touch
käepideme ja kiirlukustusega. Reguleeritav pikkus
120-200 cm.

PÕRANDARULLI KOMPLEKT
Osmo põrandaõlivahade käsitsi pealekandmiseks.
Sisaldab värvialust, värvialuse sisu (3 tk), mikrokiust rulli
(250 mm) ja rulli käepidet.

PÕRANDAPINTSEL KÄEPIDEMEGA
Laius:150, 220 ja 400 mm. Sobivad Polyx® õlivahade
ja Tooniv õlivahade käsitsi põrandale kandmiseks.

FLOORXCENTER
Kasutajasõbralik ühe kettaga masin õlitatud põrandate
puhastamiseks, värskendamiseks, hooldamiseks ja
toonimiseks. Ideaalne suurte puidust põrandapindade
mehaaniliseks hoolduseks.
SPRAYMOP
Selle uuendusliku puhastussüsteemiga saab puhastusvahendit Spray-Fix pihustada otse puitpõrandale mopi
varres olevast taastäidetavast kassetist. Masinpestava
aktiivkiududest mopiga.
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