Beschrijving
Osmo Wash & Care is een speciaal
reinigingsconcentraat
voor
houten
vloeren en kurkvloeren die behandeld
®
zijn met Osmo Polyx -Oil (harde was
olie)
en
voor
andere
houten
oppervlakken die met olie of was
behandeld zijn. Eveneens geschikt voor
vloeren met vernis, stenen vloeren,
plastic, PVC en andere waterbestendige
oppervlakken.
Het product is hoogst effectief en in
water oplosbaar voor snel, eenvoudig en
grondig vloeronderhoud - zelfs voor
grote, intensief gebruikte oppervlakken.
Maak het vloeroppervlak beter bestand
tegen vervuiling en water.
Eenvoudig aan water toevoegen en de
vloer wissen met een dweil of mop. De
Osmo Opti-Set (met de witte Micro-Mop)
is ideaal geschikt voor dit doel.
Deze reinigt en verfrist de vloer in één
behandeling. Osmo Wash & Care vormt
geen film op het oppervlak en kan
daarom zo vaak als nodig is gebruikt
worden zonder resten van de reiniger te
moeten verwijderen in een algemene
reinigingsstap. Laat geen strepen of
resten achter.
Ingrediënten
Osmo Wash & Care is samengesteld uit
natuurlijke plantaardige olie (kokosnootolie).
5-15 % plataardige zeep (anionische
oppervlakteactieve stoffen)
1-5 % non-ionische
oppervlakteactieve stoffen
Additieven: Verzorgende componenten,
dragende stof en conserveringsmiddel
Isothiazolinone (CAS 55965-84-9).
Gezondheid en milieu
Osmo Wash & Care is samengesteld uit
natuurlijke plantaardige olie (kokosnootolie). Het bevat geen onnodige kleur- of
geurstoffen. Osmo Wash & Care is vrij
van
organische
oplosmiddelen,
formaldehyde en amine. Het product is
gecertificeerd als biologisch afbreekbaar
volgens de milieueisen van EN 29888
L25, 1993.

Het principe van Osmo om alleen
producten te maken en te verkopen die
veilig en milieuvriendelijk zijn bij
productie en
gebruik, heeft de
succesvolle certificering volgens DIN EN
ISO 9001:2000 (kwaliteitsborgingsysteem) en DIN EN ISO 14001
(milieumanagement) mogelijk gemaakt
Gebruik
Osmo Wash & Care werd speciaal
ontwikkeld voor de reiniging van houten
vloeren en kurkvloeren die behandeld
®
zijn met Osmo Polyx -Oil (harde was
olie) en voor andere houten
oppervlakken die met olie of was
behandeld zijn.
Het is eveneens geschikt voor vloeren
met vernis, stenen vloeren, plastic
oppervlakken, PVC en andere
waterbestendige oppervlakken.
Kan worden gebruikt in automatische
schoonmaakmachines (vertraagde
schuimvorming).
Kleuren
8016 Wash & Care, kleurloos
Dosering
Ongeveer 1 dop Wash & care per liter
water.
Canformaten
1, 5 en 25 liter
Andere volumes op aanvraag.
Voorbereiding
Reinig de oppervlakken met een bezem
van grof vuil. De Osmo OptiSet met de
groene stopmop vormt echter de ideale
oplossing.
Toepassingswijze
Osmo Wash & care is een concentraat.
Eén dop Wash & Care is voldoende
voor één liter water.
Het is ideaal voor gebruik in combinatie
met de Osmo OptiSet voor een
eenvoudige natte reiniging van alle
mogelijke vloeren.
Droog moppen om binnendringen van
water in voegen en vloerplanken te

voorkomen, vooral
vernisafwerking.
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Tip voor automatische schoonmaakmachines:
Kan worden gebruikt in automatische
schoonmaakmachines
(vertraagde
schuimvorming). Volg de gebruiksaanwijzingen van de machine en van de
vloerproducent op.

Tip voor gebruik bij ernstige vlekken:
Bij plaatselijke ernstige vlekken (bijv.
inktvlekken) kunt u proberen om Wash
& care rechtstreeks op de vlek te
gebruiken. Verwijder achteraf alle resten
met een vochtige katoenen doek.
Hardnekkige vlekken en opfrissing
Om extreem hardnekkige vlekken op
met olie of was behandelde houten
oppervlakken te verwijderen en voor
algemene opfrissing bevelen wij onze
beproefde Osmo Liquid Wax Cleaner
aan, die gebaseerd is op natuurlijke
plantaardige
olie
en
was
(niet
wateroplosbaar). Osmo Liquid Wax
Cleaner is ook verkrijgbaar als spray. Dit
product revitaliseert ook de aanblik van
het oppervlak.
Voor een volledige vloerrenovatie van
met Osmo Polyx®-Oil (harde wasolie)
behandelde oppervlakken hoeft u
®
selchts een extra laag Osmo Polyx -Olie
(harde wasolie) aan te brengen na de
reiniging.
Reiniging van de hulpmiddelen
Uitspoelen met water.
Opslag / houdbaarheid
Kan max. 5 jaar bewaard worden,
wanneer de can vol en goed afgesloten
is. Geopend verpakking dient binnen 12
maanden gebruikt te worden.
Technische gegevens
Soortelijk gewicht (s.g.): 1.0 g/cm³
Viscositeit:

roomachtig

De bovenstaande informatie werd verstrek naar beste weten en kunnen, maar kan niet worden uitgelegd als een
garantie van welke aard dan ook.
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Kleur:

kleurloos

Geur: geringe geur (plantaardige olie),
Vlampunt: niet van toepassing
Voorzichtigheid
Buiten bereik van kinderen houden. Vul
geen flessen of potten met het product
die normaal voor voedsel of dranken
gebruikt worden. Vermijd contact met
dranken, levensmiddelen en diervoeders. Bij contact met de ogen
meteen spoelen met een ruime
hoeveelheid water en medische hulp
opzoeken.
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