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80-100 m2/ 
1l

1 sluoksniu

Skystas vaškinis valiklis
Valykite ir atnaujinkite vienu žingsniu!

3029 
(Skaidrus)

PRODUKTO APRAŠYMAS
Permatomas arba skaidrus priežiūros produktas pagamintas 
vaško pagrindu, skirtas medinių grindų, kurios buvo padengtos 
Osmo Hardwax-Aliejumi, valymui ir priežiūrai, taip pat tinka ir 
baldams bei kitiems interjero paviršiams, kurie buvo padengti 
aliejumi su vašku.
Atitinkamai prižiūrint, medinis paviršius tampa natūraliu ir saugiu, 
nes padengiamas kietaisiais vaškais. Grindys tampa sunkiai 
nudėvimos nors ir nesusifomuoja jokia plėvelė. 
REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS
Osmo Skystas vaškinis valiklis yra ideali priemonė skirta šalinti 
kietas dėmes, pvz., tepalų ar batų žymių, o geriausiai jis tinka 
medinių grindų atnaujinimui, kurios buvo padengtos su Osmo 
Hardwax-Aliejumi.
SUDĖTIS
Sudėtyje yra naturalių augalų vaškų (karnaubo vaškas, Candelilla 
vaškas); parafino, alifatiniai angliavandeniliai (> 30%).
Detali ingridientų deklaracija galima atskira užklausa.
SAUGOJIMAS
Osmo tinkamas naudoti iki 5 metų ir ilgiau, jeigu indas yra sausas 
ir sandariai uždarytas. Jei produktas sutirštės nuo šalčio, laikyti 24 
– 36 valandas kambario temperatūroje prieš produkto naudojimą.
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Medienos paviršius turi būti švarus ir sausas. Šiam tikslui rekomen-
duojame naudoti dulkių šluostę, šluotą arba tiesiog dulkių siurblį. 
Paprastam valymui ir priežiūrai mes rekomanduojame Osmo 
Opti-Set. Valymas intesyvaus srauto ir stipriai suteptų grindų, pvz., 
viešose erdvėse, naudokite Osmo Micro-Mop (vanduo sumaišytas 
su Osmo Wisch-Fix), o vėliau išdžiuvus pereiti prie restauravimo su 
Skystu Vaškiniu valikliu. 

TAIKYMO METODAI
Rankinis taikymas: dėmių šalinimui ir intensyviai priežiūrai, prašo-
me naudoti Osmo Skystą vaškinį valiklį kartu su Active Fibre 
audiniu (apytiksliai 2 arbatiniai šaukšteliai 1 m². Įtrinti ypač ryškias 
dėmes su Osmo Skystu vaškiniu valikliu su audiniu arba 
ScotchPad.
Mechaninis taikymas: padengti Osmo Skystą vaškinį valiklį su 
vieno disko mašina naudojant baltą padą (maždaug 2 arbatiniai 
šaukšteliai 1 m²). Paskleiskite Skystą vaškinį valiklį per visą 
paviršių ir tolygiai įtrinkite. Jeigu atsiranda dryžiai, apverskite padą, 
arba naudokite naują, taip pat žiūrėkite FloorXCenter aprašymą.
Norėdami pasiekti aukštesnį blizgumo lygį, poliruokite ušdžiuvu-
sius paviršius su baltu padu.
ĮRANKIŲ VALYMAS
Patartina įrankius valyti su Osmo Šepečių Valikliu ir skiedikliu (be 
aromatinių junginių) arba su vaitspiritu.
DŽIŪVIMO 
Džiūvimo laikas – apie 30 - 40 min. (esant normalioms oro 
sąlygoms, 23 °C temp. ir  50 % santykinei drėgmei). Žema tempe-
ratūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. 
Užtikrinkite gerą ventiliaciją. Po 2 – 3 savaičių, paviršius pilnai yra 
sukietėjęs.
DENGIAMUMAS
Osmo Skysto vaškinio valiklio produkto dengiamumas priklauso 
nuo absorbcijos ir nuo dėmių bei nešvarumų kiekio ant paviršiaus 
(1 litro priežiūros produkto pakanka apytiksliai 80 – 100 m², 2 
arbatiniai šaukšteliai maždaug 1 m²).
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Pakuotės:
400 ml (puršk.)
0,5 l
1 l
10 l (skaidrus)
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PASTABA
Naudojant kietajį vašką (karnaubo ir Candelilla vaškus) reguliariai, 
grindys yra atnaujinamos ir tampa atsparesnės nusėdėvėjimui.
Tačiau būtina grąžinti grindims reikalingus Hardwax-Aliejaus 
komponentus bent kartą per metus.
Taikyti plonu sluoksniu; kitaip gali likti pėdsakų.
Prašome naudoti Osmo Skystą vaškinį valiklį baltos spalvos tik ant 
baltų paviršių.
Itin judriose vietose, pakartotinai padenkite paviršių su 
Hardwax-Aliejumi būtent valytas sritis. 

DĖMESIO
Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Vengti sąlyčio su akimis, 
oda ar drabužiais. Sudėtyje yra 2-butanono oksimas. Gali sukelti 
alerginę reakciją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, turėkite 
produkto pakuotę ar jo etiketę. Naudoti tik lauke arba gerai vėdina-
moje patalpoje. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. 
ATLIEKŲ TVARKYMAS
Išmeskite likusį produkta ir pakuotę, atsižvelgiant į vietos oficialias 
rekomendacijas (atliekų kodas 08 01 11). Tik visiškai ištuštintos 
skardinės gali būti perdirbamos.
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