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Norādījumi virsmu kopšanai, kas apstrādātas ar  
OSMO Color eļļu un cieto vasku. 

 
Ar vaskošanas līdzekli tīrīšana un kopšana ir ļoti vienkārša! 
 
Vispārēja informācija: 
Kopšanas līdzekļi dalās divās dažādās grupās: 
 Pirmā grupa sastāv no produktiem, kas uz virsmas atstāj blīvu plēvi, kas darbojas kā 
papildus plāna lakas kārta. Tiem raksturīgas ar ūdeni atšķaidītas akrila saistvielas. Pēc šī principa 
lipīgie, problēmas radošie netīrumu, blīvi savienojas ar apakšējo pamatu saistītā plēvē, kuru vēlāk 
grūti noņemt. Vietās ar lielu slodzi (piem., kur visvairāk staigā) plēve nodilst ātrāk, kā citās vietās 
(piem., pie sienas). Pie nākošās izmantošanas uz nodilušām vietām tiek uzklāta jauna plēve, tai 
pašā laikā, tanīs vietās, kur vecā plēve vēl palikusi vesela, veidojas papildus slānis, kas palielinās 
ar katru līdzekļa izmantošanu. Tas izjauc kopējo ainu, tamdēļ vienreiz vajadzēs slīpēt visas kārtas, 
kas izceļas. 
 Otrā grupa sastāv no produktiem, kas neveido plēvi, pie kuriem pieder ierīvējami vaski, kas 
sevi attaisnojuši daudzu gadu garumā. Daudzu gadu veiksmīgie mēģinājumi ar šiem produktiem 
kļuvuši par impulsu un  pamatu OSMO Color Wachspflege-und Reinigungsmittel vaskošanas 
līdzekļa izstrādei virsmu kopšanai un tīrīšanai. 
 
Kopšanas un attīrīšanas līdzekļa OSMO Color īpašības: 
 Vaskošanas līdzeklis OSMO Color Wachspflege-und Reinigungsmittel sastāv no 
augstvērtīgu, veselībai nekaitīgu vasku (karnauba un kandelilla vaska, parafīna) viendabīgo 
maisījuma dearomatizētā benzīnā, gandrīz bez smaržas. Šis benzīns atbilst attīrīšanas prasībām 
DAB10, Vācijas farmakopeja, 10 izdevums. Līdzeklis atstāj, pēc ātras benzīna izgarošanas (15 – 
20 minūtes) un pulēšanas, zīdainu spīdumu, ūdens atgrūdošu virsmu. Kopšanas un tīrīšanas 
līdzeklis OSMO Color Wachspflege-und Reinigungsmittel neveido gludu plēvi. 
 
Kopšanas un attīrīšanas līdzekļa OSMO Color pielietošanas joma:  
 Kopšanas un attīrīšanas līdzeklis OSMO Color Wachspflege-und Reinigungsmittel var 
tikt izmantots jebkurām virsmām, kas noturīgas pret dearomatinēto benzīnu, piemēram tādas kā 
koks, korķis, PVH, dabīgais linolejs, sintētiskie segumi, ksilolīts, marmors un keramiskās flīzes. 
Vasks spēcīgi darbojas pret netīrumiem. Pie tam, tas savieno netīrumus nevis ar pamatu apakšā, 
bet ar vasku. Pie nākošās tīrīšanas netīrumu un vaska maisījumu bez problēmām var novākt. 
Veicot regulāru kopšanu, uz virsmas vienmēr atstājot pietiekamu vaska daudzums, tiks novākti 
jebkuri netīrumi. Priekšrocība ir arī tā, ka var tīrīt un veikt kopšanu tikai daļēji, piemēram, vietās, 
kur visvairāk staigā, bez  manāmu pāreju veidošanās. 
 
Apstrāde ar Osmo color kopšanas un attīrīšanas līdzekli: 
 Normālai kopšanai pietiek ar putekļu lupatu, virves birsti un putekļu sūcēju. Ļoti 
rekomendējam elektrisko grīdas slauķi. Tālākā gaitā grīdu var nomazgāt ar mitru lupatu samērcētu 
ūdenī, kas pagatavots no koncentrāta Osmo color Wisch-Fix (1korķītis uz 1 litru ūdens).  Pie tam 
jāvērš uzmanība uz to, lai ūdens, kas savādāk var sabojāt parketu, neiekļūst spraugās. 
Tālākā kopšana ar OSMO Color Wachspflege-und Reinigungsmittel līdzekli atkarīga no slodzes 
uz virsmu. Šeit  jāvērš uzmanību uz to, lai uz virsmas vienmēr atrastos pietiekams daudzums 
vaska. 
 
Rokas apstrāde: 
 Nelielām virsmām un mēbelēm ņem tīru lupatu. Pie stipri netīrām vietām vai 
ieskrāpējumiem der pulēšanas spilventiņš OSMO Color Polierkissen (ekstra tieva metāliska 
šķiedra). Uzklāt dažus pilienus kopšanas un attīrīšanas līdzekļa OSMO Color Wachspflege-und 
Reinigungsmittel uz lupatas vai pulēšanas spilventiņa vai tieši uz netīro vietu. Pēc tam vienmērīgi 
ierīvēt, kamēr netīrumi nepaliks uz lupatas vai pulēšanas spilventiņa, atstāt žūt (apmērām 15-20 
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minūtes). Pēc šādas apstrādes vaskotā vai lakotā koka grīda jau atkal ir tīra. Zīdaini matēto virsmu 
var viegli nopulēt ar lupatu, birsti vai grīdas slauķi. 
 
Mašīnapstrāde: 
 Kopšanas un attīrīšanas līdzeklis OSMO Color Wachspflege-und Reinigungsmittel tiek 
uzklāts uz grīdu, lejot nelielos daudzumos. Mašīnapstrāde notiek ar tehniski piemērotām mašīnām, 
kas apgādātas ar vates vai filča audumu bez slīpējamā grauda. Izmantojamā auduma blīvums 
atbilst netīrības pakāpei (bēšīgais audums priekš normālas, bet zaļais – ekstremālai netīrības 
pakāpei). Līdzekli vienmērīgi iestrādā, lai netīrumi visur tiek savākti, atļaut izžūt (15 – 20 minūtes). 
Tālākai pulēšanai der balts audums. 
 
Kopšanas un attīrīšanas līdzekļa OSMO Color produktivitāte. 
 Kopšanas un attīrīšanas līdzekļa OSMO Color Wachspflege-und Reinigungsmittel 
produktivitāte stipri atkarīga no iesūkšanās spējas un apstrādājamās virsmas netīrības pakāpes. 
Kā rāda pieredze, viens litrs pietiek uz 80 – 100 m². Pie regulāras izmantošanas tiek noteikts vēl 
mazāks patēriņš. Pie šādas produktivitātes un attīrīšanas spējas šis līdzeklis ir samērā lēts. 
 
Kopšanas un attīrīšanas līdzekļa OSMO Color veselības un vides aizsardzības aspekti. 
 Kā arī pie citiem OSMO Color produktiem, pie šī kopšanas līdzekļa izstrādes, veselības un 
vides aizsardzības jautājumiem tiek piešķirta tāda pati nozīme, kā efektivitātei. Receptūra, kas 
nesatur benzolu, neietver arī biocīdas vielas un konservantus. Tas ir gandrīz bez smaržas, tas ir 
drošs cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem, atbilst EN 71 (bērnu rotaļlietu drošībai) un DIN 53160 
(noturība pret siekalām un sviedriem). Ir pārbaužu rezultāti un tie pēc vēlēšanās var tik uzrādīti. 
Izejot no tā, šis attīrītājs ar “ieturētu kopšanu” var droši tikt izmantots visur. Pie tam šī OSMO Color 
produkta produktivitāte veido sevišķi pieņemamu cenu uz kvadrātmetru un vienlaicīgi mazu 
iepakojumu. Kopšanas un attīrīšanas līdzeklis OSMO Color Wachspflege-und Reinigungsmittel 
tiek pakots bundžās ar ietilpību 1 litrs, kā arī 25 litri. 
 
Ar eļļu un cieto vasku OSMO Color apstrādāto virsmu garantija.   
 Virsmām, kas apstrādātas ar eļļu un cieto vasku OSMO Color, tiek rekomendēts turpināt 
kopšanu, izmantojot kopšanas un attīrīšanas līdzekli OSMO Color Wachspflege-und 
Reinigungsmittel, tā kā pretējā gadījumā firma OSMO nevar dot garantijas.  
 
Praktiski padomi. 
 Lai viss kopšanas process būtu saprotamāks, piedāvājam sekojošu sistēmu, kuru mēs 
iesakām pielietot dzīvojamās un sabiedriskās telpās.  
 Grīdas parastai mazgāšanai ikdienā izmantojam Wisch-Fix maisījumu (1korķītis uz 1 litru 
ūdens). Nemazgāt grīdu ar slapju, tekošu lupatu. Pēc lupatas samērcēšanas, izspiediet to no liekā 
ūdens, pirms uzsākt mazgāšanu. Ja pēc parastās mazgāšanas uz grīdas paliek kādi īpaši noturīgi 
traipi, palīgā ņemam Wachspflege-und Reinigungsmittel un pulējamu spilventiņu Polierkissen. 
Uz traipa nedaudz uzpilinām Wachspflege-und Reinigungsmittel un ar Polierkissen izpulējam 
traipu.  
 Grīdas virskārtas un spīduma atjaunošanai izmantojiet Wachspflege-und 
Reinigungsmittel. Pēc parastās grīdas mazgāšanas, kad grīda ir sausa, uzpilināt Wachspflege-
und Reinigungsmittel nedaudz uz grīdas un vienmērīgi plānā kārtā izrīvēt to pa visu grīdu. Pēc 
20 minūtēm grīda gatava lietošanai. Wachspflege-und Reinigungsmittel lietošanas intervālu 
nosaka slodzes pakāpe uz jūsu grīdas. Piemēram dzīvojamās telpās, guļamistabās un tamlīdzīgās 
telpās, to iesakām lietot reizi 3-4 mēnešos. Sabiedriskās telpās ar lielu noslogotību vai māju 
koridoros, hallēs, priekšnamos un tamlīdzīgās vietās Wachspflege-und Reinigungsmittel 
lietošanas intervāls būs biežāks- reizi mēnesī vai pat reizi nedēļā, atkarībā no slodzes pakāpes.   
Dzīvojamo telpu un nelielu ofisu uzkopšanai piedāvājam izmantot Opti-set komplektu, kas ietver 
teleskopisko kātu un trīs paliktņus ( viens putekļiem, viens mazgāšanai un viens Wachspflege-
und Reinigungsmittel uzklāšanai). Lielu virsmu uzkopšanai parasti tiek izmantotas speciālas 
mazgāšanas un vaskošanas mašīnas.     
 


