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VASKE- OG PLEJEMIDDEL
Meget effektiv special vaskekoncentrat 
med naturlige ingredienser –   
til rengøring og pleje.

Produktbeskrivelse:
Vandopløseligt rengøringskoncentrat til daglig 
rengøring, - specielt udviklet til olierede og voksede 
trægulve. Indeholder sæbe baseret på naturlige olier. 
Ved rengøringen udtørrer træet ikke. Ved jævnlig brug 
af Vaske- og plejemiddel opnås en rengøringsvenlig 
og skridsikker overflade. De vandopløselige indholds-
stoffer hindrer striber og danner ikke et lag. Produk-
tet er fri for farve- og duftstoffer, opløsningsmidler og 
emission. Er biologisk nedbrydeligt, neutral ved hud-
kontakt og understøtter et sundt indeklima.

Anbefalet brug:
Osmo Vaske- og plejemiddel er særlig egnet til 
rengøring og pleje af olierede og voksbehandlede træ-
gulve. Anbefales også til møbler, døre, væg- og loft-
beklædning.

Indholdsstoffer:
Baseret på naturlige planteolier; 5-15% vegetabilske 
sæber (anioniske tensider); <‘5% non-ioniske tensider; 
pleje komponenter. Detaljeret deklaration på fores- 
pørgsel. Findes også på www.wallmann.dk.

Teknisk data:
Vægtfylde: 1.01-1.03 g/cm³
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: ikke påkrævet

Opbevaring:
5 år eller længere i uåbnet original emballage. Må ikke 
udsættes for frost eller temperaturer over 30°C.

Påføring:
Manuel påføring: Anvend Vaske- og plejemiddel med 
Osmo Vådmoppe. Til daglig rengøring: 1 låg (15 
ml) pr. 2 liter vand. Rengør gulvet med fugtig mop-
pe (ikke våd). En korrekt dosering er billigere og mi-
nimerer miljøbelastningen. I forhold til andre (ikke
koncentrerede) produkter, bruges en mindre mæng-
de. Må ikke blandes med andre rengøringsmidler.
Maskinel påføring: Det fortyndede Vaske- og ple-
jemiddel fordeles på gulvet med en sprayflas-
ke. Snavs løsnes med enkelt disk-maskine, fx.
Osmo FloorXcenter, og en hvid pad. Fjern snav-
set eller tør det op med Osmo Mikrofiber Pad.
Før oliering: Slidte og beskidte områder på gulvet
rengøres med Osmo Vaske- og plejemiddel (Dosering
maks. 1:1). Ved kraftig mekanisk rengøring (fx med
rød pad) bliver opløselig voks og olie rester også fjer-
net. Efter tørring skal gulve behandles med et tyndt lag
Osmo Hårdvoks-olie.

Rengøring af værktøj:
Med vand.

Tørretid:
Lad tørre i ca. 3-5 timer under normale forhold (23 °C/
Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere tempera-
turer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:
Ca. 15 ml Vaske- og plejemiddel pr. 2 liter vand. Til 
meget snavsede områder samt maskinel påføring kan 
doseringen øges til et blandingsforhold på 1:1.
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Bemærk:
For at fjerne vanskelige pletter og lejlighedsvis gen-
opfriske voks- og oliehandlede gulve, anbefales Osmo 
Rens og Vedligeholdelsesvoks, som er baseret på na-
turlige planteolier og voks (anvendes ufortyndet med 
Osmo Aktiv Fiber Klud). For optimal genopbygning af 
overflade, anbefales Osmo Hårdvoks-olie.

Sikkerhed:
Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for 
lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Bortskaffelse:
Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse 
med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 07 06 
99). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:
8016 Farveløs

Indhold:
1,0 l; 5,0 l; 10 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste vi-
den i dag, dog uden en garanti for produktets egen- 
skaber.
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