
Onderhoud 
 
 

Onderhoud van uw OSMO-vloer 
 
Schoonmaken  

 Stofvrij maken (stofzuigen)  
 Dweilen: vochtig, niet nat. Evt. gebruikt u een zachte, niet chemische zeep.  

 Agressieve vlekken die bij de vorige handeling niet weggaan, verwijderen door 
met Osmo Onderhoudswas op een doek, schuursponsje of polijstkussentje 
(scotch-brite) de plek af te wrijven.  

 Plekken die schraal blijven eventueel nabehandelen met Osmo hardwax (olie), 
dit aanbrengen met een pluisvrije doek of kwast.  

Verzorging  

 Preventief onderhoud pleegt u door 1 a 2 dopjes Osmo Wisch-Fix per liter bij 
het dweilwater te doen  

 Dweilen met een goed uitgewrongen dweil: nooit te nat  
 Plekken met zichtbare slijtage (doffe, schrale plekken) plaatselijk dun inwrijven 

met Osmo Onderhoudswas.  
 Al naar gelang de gebruiksintensiteit 2 á 4 maal per jaar de loopzones 

schoonmaken en dun inwrijven met Osmo Onderhoudswas.  

Tips en algemene informatie 

 Osmo Onderhoudswas bevat naast de natuurlijke plantaardige wassen nog 
schuurmiddelen en een sneldrogend oplosmiddel. Ca. 15 minuten na 
behandeling kan de vloer weer betreden worden.  

 Doe de Osmo Onderhoudswas in een goed uitgespoelde glassex flex of een 
plantenspuit.  

 Bij grotere vloeroppervlakten (ca. 70 M2) valt te overwegen een elektrische 
boenmachine aan te schaffen. (Een boenmachine geeft overigens wel meteen 
glans aan de vloer!).  

 Bij ingekleurde vloeren dient extra aandacht aan de verzorging gegeven te 
worden. Ten allen tijde dient vermeden te worden dat de pigmenten van het 
hout wegslijten ten gevolgen van verwaarloosd onderhoud. (deze plekken 
worden grijs-zwart).  

 Onder meubelstukken die vaak verschoven worden viltjes of iets dergelijks 
aanbrengen om krassen te verminderen.  

 Wanneer u met de Osmo Hardwax (olie) iets wilt herstellen, doe dit dan 's 
avonds, dan zal het de volgende ochtend droog zijn (dun aanbrengen).  

Onderhoud van BONA parketlak 
 
Onderhoud  

 Op een nieuwe op kaalgeschuurde vloer wordt de lak in 3 lagen aangebracht. 
De aflak droogt in ca 6 uur voor 80%. Er kan daarna worden ingericht, maar 
volledige hardheid is er pas na ca. 2 weken. Voor die tijd nog geen polish 
gebruiken.  

Schoonmaken met Bona cleaner  

 Houten vloeren zijn gevoelig voor vocht. De hoeveelheid water die wordt 
gebruikt met schoonmaken moet tot een minimum beperkt worden. Een goed 

 



uitgewrongen dweil of doek is voldoende om vlekken te verwijderen. Het 
gebruik van een machine of een mop wordt aangeraden op zeer grote 
oppervlakken of in commercieel gebruikte ruimtes.  

 Dosering  
 Voor normaal dagelijks gebruik: 50 ml (5 dopjes) op 10 liter water. Grondig 

schoonmaken van sterk vervuilde vloeren met 100 ml (10 dopjes) op 10 liter 
water.  

Onderhoud met Bona polish  

 Onderhoud kan bij gemiddeld gebruik l keer per jaar met Bona polish. De polish 
wordt gelijkmatig over de laklaag aangebracht (gemakkelijk zelf te doen) en 
droogt in ca. 30 minuten. Daar waar de vloer niet slijt (onder meubels) hoeft 
geen polish te worden aangebracht. Parketpolish is een kant-en klaar 
onderhoudsproduct op waterbasis dat voldoet aan de DIN norm voor 
stroefheid.  

 Gebruiksaanwijzing  
 Het oppervlak eerst goed schoonmaken. Polish met een spons of vloerwrijver 

gelijkmatig aanbrengen. Minimaal 30 minuten laten drogen alvorens de 
meubels terug te plaatsen. Oppoetsen is niet noodzakelijk. Echter voor grote 
oppervlakken en/of intensief gebruikte vloeren wordt oppoetsen met een 
boenmachine geadviseerd.  

 Verbruik  
 1 Liter is genoeg voor 80 M2  
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