
Behandeling en onderhoud vloeren

Om de vloer goed te beschermen is het verstandig om deze te behandelen. SPL-Flooring b.v. heeft voor de behandeling van 
de vloerdelen een kwalitatief hoogstaand assortiment samengesteld. Deze bestaat uit de oliën van Osmo en Monocoat en de 
lakken van Hermadix. 

Osmo Hardwax-olie

Het produkt
Osmo hardwax-olie is voor de afwerking van houten vloeren, kurk, OSB en meubel-oppervlakken. 
De olie is gemaakt op basis van plantaardige oliën en wassen, die diep in het hout dringen en zo 
de natuurlijke eigenschappen van het hout bewaren. Osmo hardwax-olie kenmerkt zich als zeer 
slijtvast, vuilafstotend, waterbestendig, makkelijk op te brengen en uiterst onderhoudsvriendelijk. 
Daarnaast kent het product een bijzondere oppervlaktehardheid die zelfs de slijtvastheid van de 
doorsnee lakproducten overtreft. Osmo hardwax-olie is geschikt voor bijna alle houtsoorten en is 
gebaseerd op natuurlijke plantaardige oliën en wassen met een open- poriën structuur. 
Hierdoor kan het hout blijven ademen en de waslaag niet barsten, afbladderen of schilferen. 
Bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensap, melk en water. Osmo hardwax-olie is 
verkrijgbaar in 0,75 - 2,5 en 10 liter verpakking. 

Voorbereiding
Het oppervlak dient droog (houtvochtigheid maximaal 20%), goed geschuurd, vrij van vet, stof, verontreinigingen en oude was- of laklagen 
te zijn. Het kale hout NIET met water, vochtige of geïmpregneerde doek schoonmaken. Schuren van een nieuwe-, oude- en/of wasvloer met 
korrel 40, 80 en 120 en bij een lamel- en/of tapisvloer met korrel 80 en 120. Na schuurgang met korrel 80 de eventuele naden/kieren weg-
werken met parketvoegenkit. Naschuren met korrel 120. Gereedschap schoonmaken met Thinner.

Verwerking
Osmo Hardwax-olie is klaar voor gebruik, niet verdunnen, goed roeren. Eerste laag dun opbrengen en goed en zorgvuldig uitstrijken met 
een Osmo vloerborstel (aan steel), een stevige platte kwast of machinaal met een meerschijven borstelmachine. Droogtijd minimaal 24 uur, 
goed ventileren. Tweede laag idem als eerste. Droogtijd minimaal 24 uur, goed ventileren. Na ca.14 dagen de vloer behandelen met Osmo 
Onderhoudswas..

Onderhoud
Voor het schoonmaken dient u de houten oppervlakken te reinigen met een stofdoek of stofzuiger. De met hardwax-olie behandelde 
oppervlakken kunnen nu met een goed uitgewrongen dweil vochtig worden afgenomen. Voor een schoner resultaat voegt u maandelijks 
Osmo Wishfix aan het water toe. Daarna indien nodig het gereinigde en droge oppervlak behandelen met Onderhoudswas.

Herstelwerk
Sterk versleten, beschadigde of zeer vervuilde plekken licht opschuren in de nerfrichting met schuurpapier korrel 150. Daarna twee keer 
dun in de Osmo Hardwax-olie zetten zoals eerder beschreven is. Eventuele kleurverschillen en/of aanzetten ontstaan door deze reparatie 
verdwijnen na enige tijd. Bij goed onderhoud hoeft de vloer dus nooit meer in zijn geheel afgeschuurd en opnieuw behandeld te worden. 

Houdbaarheid
Minimaal vijf jaar, mits droog en in goed gesloten originele verpakking. Bij lage temperatuur kan de was stroperig worden; dan voor gebruik 
24 tot 36 uur op kamertemperatuur bewaren.

Tip
Hout is een natuurproduct en verkleurt door de zon. Let hierbij op met het plaatsen en verplaatsen van kleden en meubels.

Samenstelling
Op basis van natuurlijke plantaardige oliën en wassen; zonnebloemolie, sojaolie, distelolie,
car-naubawas, candelillawas en paraffine.Loodvrije sikkatieven (drogers) en waterafstotende
additieven. Vluchtige bestanddelen; Alifatische koolwaterstoffen (aromaten-vrij).

Belangrijk
- Goed ventileren. Osmo Hardwax-olie droogt door een reactie met zuurstof
- Droogtijd minimaal 24 uur per laag
- Dun opbrengen, verbruik van 24 m2 per liter aanhouden
- Uitsluitend gebruiken op onbehandeld of volledig kaal geschuurd hout

Veiligheidsvoorschriften
- Het vloeibare product buiten bereik van kinderen houden
- Niet in contact laten komen met eet- en drinkwaren
- Voor goede ventilatie zorgen
- Bij contact met de ogen direct met helder water uitspoelen
- Niet bij open vuur verwerken. Doeken die doordrenkt zijn met het vloeibare product 
  kunnen spontaan ontbranden. Na gebruik direct uitwassen of luchtdicht afsluiten. 




