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RENS OG VEDLIGEHOL-
DELSESVOKS
Rengør og opfrisker

Produktbeskrivelse:
Farve eller transparent plejevoks til opfriskning af træ-
gulve behandlet med hårdvoks-olie, samt møbler og 
andre indendørs olierede voksede træoverflader. Ved 
jævnlig pleje tilføres overfladen naturligt hårdvoks. 
Gulvet forbliver modstandsdygtig uden der dannes en 
film.

Anbefalet brug:
Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks er ideel til fjer-
nelse af vanskelige pletter fx. fedt eller skocreme, 
også egnet til opfriskning af alle overflader behandlet 
med Osmo Hårdvoks-olie.

Indholdsstoffer:
Baseret på naturligt plantevoks, paraffiner, alifatiske 
carbonhydrider (> 30 %). Detaljeret deklaration på 
forespørgsel. Opbevaring: Holdbarhed minimum 5 
år ved tør og uåbnet opbevaring. Hvis udsat for frost  
opbevares beholderen ved stuetemperatur i 24-36  
timer.

Teknisk data:
Vægtfylde: 0.77-0.8 g/cm³
Viskositet: >30s DIN EN ISO 2431/3 mm, tyktflydende
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: > 60 °C j.f. DIN EN ISO 2719
pH-værdi:   ikke påkrævet

Opbevaring:
5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis  
tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24  
timer inden brug.

Forberedelse:
Træets overflade skal være ren og tør. Anvend stø-

veklud, moppe eller støvsuger. Anbefaling til rengøring 
og pleje: Rengøringssæt til gulve (Tørmoppe, Våd-
moppe og Aktiv Fiberklud). Til rengøring af stærkt be-
lastede og beskidte gulve, fx. offenlige områder, an-
vendes Osmo Vådmoppe (vand blandet med Osmo 
Vaske- og Plejemiddel) og aftørres efterfølgende.
Det færdige resultat kan påvirkes bl.a. af træets ka-
rakter/tilstand. Det anbefales derfor at lave en prøve 
oliering på et mindre område, - inden hele overfladen 
behandles. Specielt på ukendte træoverflader.

Påføring:
Manuel: Til intensiv pleje og fjernelse af pletter anven-
des Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks på Osmo 
Aktiv Fiberklud (2 tsk. pr. m²). Til særligt genstridige 
pletter anvendes Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks 
på en klud eller en ScotchPad. Maskinel: Påfør Osmo 
Rens og Vedligeholdelsesvoks med enkelt disk-mas-
kine og en hvid pad (ca. 2 tsk. pr. m²). Osmo Rens og 
Vedligeholdelsesvoks fordeles jævnt på overfladen og 
masseres ind. Opstår der striber, vendes paden eller 
en ny tages i brug, se også beskrivelse for FloorXCen-
ter. For at opnå en højere glansgrad, polér den tørrede 
overflade med en hvid pad.

Rengøring af værktøj:
Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

Tørretid:
Lad tørre i ca. 30-40 minutter under normale forhold 
(23 °C/Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere 
temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges 
tørretiden.

 80-100 m²/1 l
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Rækkeevne:
Rækkeevnen af Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks 
afhænger af absorbering og mængden af snavs og 
pletter. (1 liter rækker til ca. 80-100 m², ca. 2 tsk.  
pr. m²)

Bemærk:
Ved regelmæssig anvendelse af hårdvoks genopfris-
kes gulvet og bliver modstandsdygtig overfor pletter 
og slitage. Det er dog nødvendigt at olieindholdet i gul-
vet genoprettes, i løbet af året, med Osmo Hårdvoks-
olie. Påføres tyndt for at undgå fodspor. Anvend kun 
Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks hvid på hvide 
overflader. På stærkt befærdede steder, genbehand-
les det rengjorte område med Osmo Hårdvoks-olie.

Sikkerhed:
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i 
kontakt med øjne, hud eller tøj. Gentagen kontakt kan 
give tør eller revnet hud. Hvis der er brug for lægeh-
jælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug kun 
udendørs eller i et rum med god udluftning. Advarsel! 
Der kan danne sig farlige dampe og mikrodråber, når 
der sprayes. Undgå indånding af spray eller dampe. 
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. 
Findes også på www.wallmann.dk.

Bortskaffelse:
Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse 
med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 
12). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:
3029 Farveløs
3087 Hvid

Indhold:
0,5 l; 1,0 l; 10 l; 25 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste  
viden i dag, dog uden en garanti for produktets egens-
kaber.
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