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Priežiūros priemonė Wisch-Fix
Labai veiksmingas, ypatingas valymo koncentratas su 
natūraliais ingridientais – reguliariam valymui ir priežiūrai!

8016 
(Skaidrus)

PRODUKTO APRAŠYMAS
Vandenyje tirpus valymo koncentratas kasdieniam valymui ir 
priežiūrai – specialiai sukurtas alyvuotoms bei vaškuotoms 
medinėms grindims. Sudėtyje yra muilo grindžiamo natūraliais 
aliejais. Mediena nepraranda „šlapio efekto“ valant šiuo produktu. 
Naudojant reguliariai, efektyvų Wisch-Fix valiklį, paviršius yra 
kaskart minimaliai atnaujinamas ir sudaroma neslidi danga. Vande-
nyje tirpūs ingridientai leidžia išvengti ruoželių ir nesudaro jokių 
sluoksnių. Ypač švelnus odai, be dažiklių ir kvapų, biolgiškų tirpiklių 
ir emisijų, todėl produktas palaiko sveiką gyvenamąją aplinką.
REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS
Osmo Priežiūros priemonė Wisch-Fix ypač tinka valyti ir išlaikyti 
geros būklės alyvuotas bei vaškuotas medines grindis. Be to, ši 
priemonė taip pat rekomenduojama baldams, durims ir lubų 
dalylentėms.
SUDĖTIS
Natūralūs augalų aliejai; 5-15% augalų muilas (anijoninių tensidų); 
< 5% nejoninių tensidų; priežiūros komponentai, stabdymo reagen-
tas ir konservantai.
Detali ingridientų deklaracija galima atskira užklausa.

SAUGOJIMAS
Osmo tinkamas naudoti iki 5 metų ir ilgiau, jeigu indas yra sausas 
ir sandariai uždarytas ir laikomas tarp 5 oC ir 35 oC. Neužšaldyti 
produkto jį transportuojant ar sandeliuojant!
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Norėdami pašalinti purvą, rekomenduojame sausą valymą su 
Osmo dulkių šluoste, įprastu dulkiu siurbliu arba šluota.

TAIKYMO METODAI
Rankinis: Wisch-Fix puikiai naudojamas su Osmo Opti-Set rinkiniu 
(Micro šluoste). Įpilkite Osmo Wisch-Fix į vandenį. Išvalykite grindis 
drėgnu (ne šlapiu) audiniu ir nedelsdami nuvalykite sausai. Kai 
priemonė naudojama nuolat, paviršius tampa atsparus purvui ir 
susidėvėjimo požymiams.
Mechaninis: paskleiskite praskiestą Osmo Wisch-Fix su siurbliu 
purkštuvu. Išvalyti purvą su vieno disko poliravimo mašina pvz., 
Osmo FloorXcenter su baltu padu. Iškart nuvalykite perteklių su 
Osmo mikropluošto padu skirtu poliravimo mašinoms.
DENGIAMUMAS
Vienas pilnas priemonės dangtelis skiedžiamas su vienu litru 
vandens. Didesniems nešvarumams arba mechaniniui naudojimui, 
dozė gali būti padidinta iki 1:1

PASTABA
Konkrečiai pašalinti ypač sunkias dėmes ir kartais intensyviai 
atnaujinti vaškuotas ar alyvuotas grindis, mes rekomenduojame 
naudoti mūsų išbandytą ir patikimą Osmo Skystą vaškinį valiklį, 
kurio sudėtyje yra natūralių augalinių aliejų ir vaškų (neskeistas 
naudojamas su Osmo Opti-Set rinkiniu).
Pilnai medinių grindų renovacijai mes rekomenduojame Osmo 
Hardwax-aliejų.
Panaudojimas su Osmo FloorXcenter: 
Baltas padas: buitinio purvo ir dėmių purenimui.
Šepačių žiedas: pašalina šiurkščiavilnių purvą ir net poras.
Raudonas padas: pašalinti ypač siunkias dėmes (peralyvavimas 
rekomenduojamas).
Nešvarumų pašalinimui rekomenduojame naudoti Mikropluošto 
padą. Pakartokite procedūrą, kol visiškai plotas yra švarus.
Dėl išsamesnės informacijos, prašome peržiūrėti Osmo FloorX-
center techninę informaciją.
Stipri mechaninė valymo programa (pvz., vieno disko mašina su 
raudonu padu) taip pat pašalina tirpius vaškus ir alyvos likučius.
Po išdžiūvimo, vienas sluoksnis Osmo Harwax-Aliejaus turi būti 
padengtas plonu sluoknsiu.
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DĖMESIO
Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo 
konsultacija, turėkite produkto pakuotę ar jo etiketę.

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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