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VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

TINKAMA GRINDŲ PRIEŽIŪRA SUTAUPYS JŪSŲ 
LAIKĄ IR PINIGUS

Medinės grindys padengtos Osmo aliejumi 
Jums gali tarnauti ilgus metus. Mikroporėtas 
paviršius leidžia medienai „kvėpuoti“, todėl ji 
išlieka sveika bei palaiko normalų mikroklimatą. 
Paviršius atstumia vandenį bei purvą. Medines 
grindis lengva valyti ir atnaujinti. Alyvuotų 
paviršių valymas ir priežiūra yra lengva, jei laiko-
masi kelių pagrindinių principų. Visų pirma 
reikia pasirinkti tinkamas prežiūros priemones. 
Nedarykite  klaidos ir nepirkite bet kokio  
paviršiaus   valiklio!   Dėl   sudėtyje   esančių  
agresyvių  medžiagų  Jūs  galite  pažeisti apsau-
ginį vaško sluoksnį. Paviršius taps mažiau 
atsparus drėgmei bei purvui. Gali atsirasti 
dėmių.

Reguliariam valymui rekomenduojame Osmo 
grindų šampūną (Wash and Care). Paviršiaus 
atnaujinimui bei ryškesnėms dėmėms nau-
dokite Osmo skystą vaškinį valiklį (Liquid Wax 
Cleaner).  Viešųjų erdvių grindis rekomenduo-
jame reguliariai atnaujinti su Osmo priežiūros 
aliejumi (Maintenance Oil). 

Vienas pagrindinių alyvuotų grindų privalumų – 
galimybė atnaujinti paviršių be šlifavimo. Tad 
esant stipresniam nusidėvėjimui, tik tam tikrą 
plotą arba visas grindis galima peralyvuoti su 
Osmo kietojo vaško alyva (Polyx-Oil). 

NAUDINGI PATARIMAI

Naudokite durų kilimėlius bei takelius, kad apsaugo-
tumėte alyvuotas grindis nuo iš lauko atsinešamo purvo 
ir drėgmės. 

Kėdes ar kitus baldus su ratukais pastatykite ant apsaug-
inės medžiagos. Prie baldų kojų galų priklijuokite veltinio 
ar kamštinės medžiagos gabalėlius. Taip apsaugosite 
grindis nuo nusitrinimo ir įbrėžimų.



DULKIŲ VALYMAS
Alyvuotos grindys atstumia purvą, jos nėra elektrostatiškos, kaupiasi 
mažiau dulkių, nesusidaro terpė veistis mikrobams bei alergenams. 
Dulkes, pūkus bei gyvūnų plaukus rekomenduojame valyti dulkių 
siurbliu arba šluota. Valymas bus patogesnis naudojant Osmo grindų 
valymo rinkinį (Cleaning Kit for Floors). Žalios spalvos šluostė (Dust Mop) 
specialiai sukurta sausam valymui.
 > Greita, tylu ir ekonomiška: valymas su Dust Mop.
 >  Valymo rinkinį sudaro šluostės padas su antgaliu teleskopin-
iam kotui, žalia šluostė sausam valymui, mikropluošto šluostė drėgnam 
valymui bei pluoštinė šluostė grindų atnaujinimui.

DRĖGNAS VALYMAS
Drėgnas grindų valymas turi būti atliekamas pagal poreikį. Privačias 
erdves rekomenduojame valyti kartą per savaitę. Viešosios erdvės (resto-
ranai, parduotuvės ir kt. turėtų būti valomos kasdien.

Vienu prisilietimu: Osmo šluota su purškikliu (Spray Mop) turi talpą su 
naudojimui paruoštu skysčiu bei antgalį su šluoste. 
> Drėgnam valymui tinkamiausia - mikropluošto šluostė (Micro-Mop 
Plush)
>  Osmo šampūnas grindims puikiai nuvalys purvą bei atgaivins paviršių. 
>  Pastaba: naudokite tik gerai išgręžtą šluoste.

INTENSYVUS 
VALYMAS IR 
ATNAUJINIMAS

Laikas nuo laiko Jūsų medi-
nes grindis reikia atnaujinti. 
Idealus produktas namų 
grindims - Osmo skystas 
vaškinis valiklis, kuris valo ir 
atnaujina apsauginį kietojo 
vaško sluoksnį. Viešųjų erdvių grindims - Osmo 
priežiūros aliejus. Šį  produktą  reikia  naudoti   
reguliariai. Atnaujinimo intervalai priklauso nuo dėvė-
jimosi intensyvumo.
 > Osmo skystas vaškinis valiklis valo ir atnau-
jina vienu metu. Galimas ir purškiamas variantas;
 > Osmo priežiūros aliejus atnaujina paviršių, 
nesuformuoja papildomų vaško sluoksnių;
 > Baltoms grindims - baltas vaškinis valiklis ar 
priežiūros aliejus.
 > Didesniems plotams rekomenduojame 
naudoti poliravimo/valymo aparatą (FloorXcenter).

PERALYVAVIMAS

Kartais laikas palieka žymes ir ant tinkamai prižiūrimų 
grindų. Tačiau tai ne problema. Alyvuotos grindys gali 
būti bet kada atnaujintos be sudėtingo šlifavimo. Tai 
didelis pranašumas lyginant su lakuotais paviršiais.

 > Gerai išvalykite grindis prieš peralyvavimą;
 > Padenkite grindis plonu Osmo aliejumi su 
kietaisiais vaškais (Polyx-Oil). Naudokite teptuką, 
volelį arba poliravimo/valymo aparatą (FloorXcenter). 

Peralyvavimas nėra sudėtingas procesas, tačiau jei tam neturite laiko ar bijote darbus atlikti netinkamai, palikite tai 
specialistams. Nusidevėjusios grindys neturėtų būti paliktos be apsaugos ilgesniam laikui. 

Taip pat galite keisti alyvuotų grindų blizgumą (matines paversti blizgesnėmis ir atvirkščiai) bei keisti atspalvį. 



Nušlifuokite pažeistą 
vietą

Voleliu padenkite plotą 
Osmo aliejumi

Išdžiuvus, medvilnine šluoste 
padenkite ploną antrą sluoksnį

NEDIDELIO PLOTO ATNAUJINIMAS

SKAIDRIOS DANGOS TONUOTOS DANGOS
NEDIDELIŲ PAŽEIDIMŲ 
ŠALINIMAS

Atsiradus smukliems pažeidimams, juos galite ištaisyti 
neperalyvuodami viso ploto:

1. Apklijuokite pažeistą plotą dažymo juostele.

2. Tolygiai nušveiskite pažeistą plotą*. Galutinis šlifavi-
mas turėtų atitikti aplink esantį paviršių.

3. Dulkių siurbliu pašalinkite susidariusias dulkes nuo 
atnaujinamo ploto.

4. Voleliu padenkite ploną aliejaus Osmo Polyx - Oil 
sluoksnį.

5. Leiskite plotui išdžiūti 8 - 10 val. Pasirūpinkite tinka-
ma ventiliacija.

6. Išdžiūvus pirmam sluoksniui, padenkite antrą sluok-
snį naudodami medvilninę šluostę.

7. Jei ploto blizgumas po renovacijos skiriasi nuo 
aplink esančio, panaudokite Osmo skystą vaškinį 
valiklį blizgumui išlyginti.

* detalius šlifavimo patarimus galite rasti 
OSMO kataloge „INFORMACIJA IR PATARIMAI“

PAŽEIDIMŲ ŠALINIMAS ANT 
TONUOTŲ GRINDŲ 

Pažeisto ploto renovacija galima ir paviršiams, kurie 
buvo padengti Osmo tonuotu aliejumi Polyx - Oil 
Tints. Renovacijos žingsniai yra labai panašūs kaip ir 
skaidirems paviršiams.

1. Apklijuokite pažeistą plotą dažymo juostele.

2. Tolygiai nušveiskite pažeistą plotą*. Galutinis šlifavi-
mas turėtų atitikti aplink esantį paviršių.

3. Dulkių siurbliu pašalinkite susidariusias dulkes nuo 
atnaujinamo ploto.

4. Paruoškite aliejų Osmo Polyx - Oil Tints ar jo mišinį. 
Įsitikinkite, kad naudosite tą patį spalvos toną. 

5. Voleliu padenkite ploną aliejaus Osmo Polyx - Oil 
Tints sluoksnį. Leiskite plotui išdžiūti apie 24 val. 
Pasirūpinkite tinkama ventiliacija. Jei išdžiūvusio 
paviršiaus atspalvis skiriasi, denkite  antrą ploną  
sluoksni su medvilnine šluoste ir leiskite išdžiūti.
Patarimas: išbandykite atspalvį, jei turite atlikusios 
grindų medienos.

6. Išdžiūvus, medvilnine šluoste padenkite plotą su 
skaidriu aliejumi Osmo Polyx - Oil.  Jei ploto blizgumas 
po renovacijos skiriasi nuo aplink esančio, panau-
dokite Osmo skystą vaškinį valiklį blizgumui išlyginti.

* detalius šlifavimo patarimus galite rasti 
OSMO kataloge „INFORMACIJA IR PATARIMAI“



PRIEŽIŪROS PRODUKTAI

Medienos aliejus su kietaisiais vaškais (Polyx-Oil)

Pilnam arba daliniam medinių grindų atnaujinimui, jei prieš 
tai paviršius buvo apdorotas su Osmo Polyx-Oil aliejumi. 
Galimi keturi blizgumai: 3011blizgus, 3032 šilko blizgumo, 
3065 pusiau matinis ir 3062 matinis

Priežiūros aliejus (Maintenance Oil)

Šis produktas skirtas grindų atnaujinimui viešose erdvėse 
(kavinės, parduotuvės, viešbučiuose ir kt.). Reguliariai 
naudojant priežiūros aliejų išvengsite grindų peralyvavimo. 

Skystas vaškinis valiklis (Liquid Wax Cleaner)

Skaidrus arba balto atspalvio. Valo ryškesnias dėmes bei 
atnaujina paviršiaus apsauginį sluoksnį. Galimas ir purškia-
mas variantas.

Grindų šampūnas kasdienam valymui (Wash and 
Care)

Skaidrus arba balto atspalvio. Valo ryškesnias dėmes bei 
atnaujina paviršiaus apsauginį sluoksnį. Galimas ir purškia-
mas variantas.

Intensyvus valiklis (Intensive Cleaner)

Intensyvaus poveikio valiklis, sudėtyje turintis tirpiklių. 
Skirtas itin įsisenėjusioms dėmėms valyti. Taip pat gali būti 
naudojamas seno vaško sluoksnio pašalinimui. Po šios 
priemonės naudojimo paviršių reikia iš naujo padengto 
Osmo aliejumi Polyx-Oil.

Priežiūros rinkinys grindims

Priežiūros rinkinį sudaro 1 l grindų šampūno (Wash and 
Care), purškiamas vaškinis valiklis ir trys medvilninės 
šluostės produk
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MEDIENOS NATŪRALUMAS IR ŠILUMA JŪSŲ 
NAMAMS

Grindų valymo rinkinys (Cleaning Kit for Floors)

Medinių, sintetinių, natūralaus akmens ir plytelių grindų 
priežiūrai bei atnaujinimui. Rinkinyje yra: šluostės antga-
lis su jungtimi teleskopiniam kotui, dulkių surinkimo 
šluostė, mikropluošto šluostė bei pluoštinė šluostė 
grindų atnaujinimui.

Šluota su purškikliu (Spray-Mop)

Su šia šluota prižiūrėti grindis dar lengviau. Šluotoje 
esanti talpa pripildoma purškiamo grindų šampūno 
Wash and Care. Rankenoje esančio mygtuko pagalba 
skystis purškiamas tiesiai ant grindų prieš valymo 
šluostę.


