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Wisch-Fix

Osmo Wisch-Fix je vysoko účinný čistiaci koncentrát
vyrobený na prírodnej báze. Je určený na pravidelnú
údržbu a čistenie olejovaných a voskovaných drevených
podláh. Obsahuje mydlá na báze prírodných olejov. Drevo
pri čistení nevysychá. Pravidelné používanie Osmo
Wisch-Fix vytvára ľahko udržiavateľný, hladký nekĺzavý
povrch. Rozpustné látky vo vode znižujú tvorbu škvŕn
a nevytvárajú na ploche žiadne vrstvy. Výrobok nie je
škodlivý pre pokožku, neobsahuje farbivá a arómy. Je
biologicky odbúrateľný, neobsahuje rozpúšťadlá ani
prchavé organické látky.

Fyzikálne a technické parametre

Aplikačné údaje
Príprava povrchu
Odstráňte z povrchu voľné nečistoty.

Spôsoby aplikácie
Manuálne: Osmo Wisch-Fix je ideálny pre aplikáciu Osmo
Opti sadou (vlhký mop). Pre bežnú, každodennú údržbu
znečistených plôch stačí dávkovať 1 uzáver na 1 liter vody.
Pretrite podlahu vlhkým mopom (nie mokrým). V prípade
čistenia kuchynských pracovných dosiek a menších plôch
dobre pretrite handričkou.

Osmo Wisch-Fix je vhodný pre čistenie drevených povrchov ošetrených Osmo tvrdými voskovými olejmi a Osmo
Top olejmi.

Mechanicky: Osmo Wisch-Fix je tiež ideálny na mechanické
ošetrenie, kde použite pomer 1 : 1. Pomocou jednokotúčového čistiaceho stroja (napr. Osmo FloorXcenter
s bielym padom) odstráňte nečistoty. Následne pretrite
pomocou padom z mikro vlákna. Dokáže uvoľniť aj tvrdú
špinu, cca 10 m2.

Obsiahnuté látky

Biely pad: uvoľňuje bežnú domácu nečistotu.

Na báze prírodných rastlinných olejov, 5 až 15 % rastlinných mydiel (aniónové tenzidy), < 5 % neiónových tenzidov, ošetrujúce zložky, stabilizátory a konzervačné činidlá,
účinné zložky : methylchloroisothiazolinón, methylizothiazolinón.

Kefa: odstráni špinu až do pórov.

Oblasti použitia

Farebné odtiene

Červený pad: uvoľní extrémne silnú špinu, odporúčame
opätovné ošetrenie Osmo produktami.
Po uvoľnení nečistôt, pretrite padom z mikrovlákna.
Opakujte pokiaľ nie je povrch úplne čistý.

Upozornenie

8016 číry

Obnovu a oživenie náteru docielite použitím Osmo
Vosková údržba a čistiaci prostriedok. Na obnovu voskovaného povrchu použite Osmo Tvrdý voskový olej originál.

Fyzikálne vlastnosti
Špecifická hmotnosť: 1,01 – 1,03 g/cm3
Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu
pH hodnota pri 20 °C: 10,9
Balenie: 1 l; 5 l; 25 l
Výdatnosť: Jeden vrchnáčik (uzáver) použite na 1 liter
vody. Pri intenzívnom znečistení alebo pri mechanickom
použití môžete pomer zvýšiť na 1 : 1.
Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt
– neobsahuje VOC.
Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný
v suchu a dobre uzavretý.

Bezpečnostné opatrenia
a likvidácia
Bezpečnostné opatrenia
Uchovávajte mimo dosah detí. PO POŽITÍ: Okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu
výrobku. Karta bezpečnostných údajov je na vyžiadanie.
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Likvidácia
Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym
nariadením. Číslo odpadu je 07 06 01. Recyklovať sa môžu
len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú
uvedené na základe praktických skúseností a testovaní.
Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia
alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA s.r.o.

Predajňa

Odborné informácie

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk

www.renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

www.osmocolor.sk
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