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VỆ SINH VÀ CHĂM SÓC
Chất tẩy rửa đặc biệt hiệu quả cao
cô đặc với các thành phần tự nhiên
để vệ sinh và chăm sóc gỗ hàng ngày.

8016 Trong

Mô tả sản phẩm:
Chất vệ sinh hòa tan trong nước để làm sạch và chăm
sóc đồ gỗ hàng ngày - đặc biệt được dùng phổ biến cho
sàn gỗ được lau/ phủ bởi dầu và sáp. Nó chứa xà phòng
được làm từ các loại dầu tự nhiên. Giúp gỗ không bị
khô khi lau chùi. Khi được sử dụng thường xuyên, chất
vệ sinh và chăm sóc có hiệu quả cao sẽ tạo ra một bề
mặt láng mịn nhưng không trơn trượt, ít phải bảo
dưỡng. Các thành phần hòa tan trong nước giúp ngăn
ngừa các vệt trầy sướt. Đặc biệt dịu nhẹ trên da, không
chứa hóa chất nhuộm và mùi hương, dễ phân hủy sinh
học, không chứa dung môi và khí thải. Vậy nên, nó
giúp mỗi gia đình có một môi trường sống trong lành.

Phương pháp áp dụng/ thi công:
Thủ Công: Lý tưởng nhất là sử dụng Wash and Care
pha với nước và lau bẳng vải lông lau sàn (Osmo Micro
- Mop Plush) hoặc vải lau mềm. Lau sàn bằng vải ẩm
(vắt ráo nước, không ướt). Trường hợp lau ướt thì phải
lau khô ngay lập tức. Khi được vệ sinh thường xuyên,
bề mặt chống được bụi bẩn và các dấu hiệu mài mòn.

Lời khuyên sử dụng:
Osmo Wash and Care đặc biệt thích hợp cho việc làm
sạch và chăm sóc sàn gỗ hàng ngày được phủ bởi dầu
và sáp. Nó cũng được khuyên dùng cho đồ nội thất,
cửa ra vào, tường và tấm trần..

Độ bao phủ/ Định mức dùng:
Pha 1 nắp Osmo Wash and Care vào 1 lít nước. Đối
với các khu vực gỗ có độ bẩn cao hoặc cho các ứng
dụng cơ học, có thể tăng liều lượng lên đến tỷ lệ trộn
1 nắp : 0.5 lít nước.
Liều lượng thích hợp giúp tiết kiệm chi phí và giảm
thiểu tác động đến môi trường. Chỉ cần một lượng nhỏ
sản phẩm so với các sản phẩm thông thường (không
pha loãng). Không trộn lẫn các chất tẩy rửa khác.

Thành phần:
Osmo Wash and Care đặc biệt thích hợp cho việc làm
sạch và chăm sóc sàn gỗ hàng ngày được phủ bởi dầu
và sáp. Nó cũng được khuyên dùng cho đồ nội thất,
cửa ra vào, tường và tấm trần.

Dùng máy: Đổ dung dịch/ chất vệ sinh và chăm sóc đã
pha loãng bằng máy phun bơm. Làm sạch bụi bẩn bằng
máy đĩa đơn, ví dụ như máy đánh dầu Osmo, và một
miếng đệm màu trắng. Ngay lập tức, lau sạch hoặc loại
bỏ bằng Miếng Pad sợi nhỏ Osmo dành cho máy.

Thông số Kỹ thuật:
Trọng lượng riêng: 1.01 - 1.03 g/cm³
Mùi: nhạt/ nhẹ, không có mùi sau khi khô
Giá trị pH ở 20°C là 10.9
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Bảo quản:
Bảo quản trong chai đóng nắp được 5 năm hoặc lâu hơn
Chuẩn bị bề mặt gỗ:
Để loại bỏ các mảnh vụn rời, chúng tôi khuyên bạn nên
sử dụng vải lau bụi Osmo, một máy hút bụi thông
thường hoặc chổi.
Để sử dụng với máy đánh dầu Osmo:
Tấm Pad trắng: Loại bỏ các chất bẩn thông thường
trong nhà.
Vòng bàn chải/ chổi vòng: loại bỏ cặn bẩn khó khăn
ngay cả trong lỗ chân lông.
Tấm Pad đỏ: loại bỏ các vết bẩn đặc biệt khó. (Nên tra
dầu lại.)
Sau khi vết bẩn đã trôi đi, hãy loại bỏ nó bằng Pad sợi
nhỏ. Lặp lại quy trình cho đến khi khu vực hoàn chỉnh
sạch sẽ.
Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong bảng thông
tin sản phẩm của máy đánh dầu. Các ứng dụng cơ học
mạnh (ví dụ như máy đĩa đơn có miếng pad đỏ) cũng
loại bỏ lớp sáp hòa tan và lớp dầu. Sau khi khô, phải
quét một lớp Osmo Polyx®-Oil mỏng lên sàn.
Chú ý/ Thận trọng:
Để xa tầm tay trẻ em.

Chú ý:
Để loại bỏ đặc biệt các vết bẩn khó, cứng đầu và
thỉnh thoảng, làm mới kỹ lưỡng sàn nhà bằng sáp
hoặc dầu, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chất tẩy
rửa Osmo Liquid Wax Cleaner đã được thử nghiệm
và tin cậy của chúng tôi. Chúng được làm từ dầu thực
vật và sáp tự nhiên (không pha loãng với Vải sợi
Osmo hoạt tính). Để cải tạo hoàn toàn, chúng tôi
khuyên bạn nên sử dụng Osmo Polyx®-Oil.
Xử lý:
Vứt bỏ sản phẩm thừa và bao bì trống rỗng theo
hướng dẫn chính thức của địa phương (mã số chất
thải 08 01 11). Chỉ có những lon trống hoàn toàn mới
có thể được tái chế.
Tông màu:
8016 Trong
Kích thước/ Thể tích:
0.25 L ; 1.0 L ; 5.0 L ; 10 L và 25L

Thông tin được đề cập ở trên được cung cấp theo hiểu
biết tốt nhất của chúng tôi, không có bất kỳ trách
nhiệm pháp lý nào.
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