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ТЕЧНА ВАКСА  
ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
Почиства и освежава с едно нанасяне! 

 

  
3029 
Clear 

3087 White 
Transparent 

 

 
1 APPLICATION 

 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Безцветен или прозрачен продукт на базата на 
естествени восъци за освежаване на подове, 
мебели и др. продукти от дървесина на закрито, 
обработени с масло с твърда вакса. При 
правилна грижа, дървената повърхност се 
снабдява с естествени, безопасни твърди 
восъци (карнаубов и канделилов восък). Подът 
запазва висока износоустойчивост без да се 
образува филм по повърхността му. 

 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Osmo Liquid Wax Cleaner е идеален за 
премахване на упорити петна (напр. от мазнина 
или боля за обувки) от повърхности 
предварително обработвани с масло с твърда 
вакса. 

  
СЪДЪРЖАНИЕ 
На базата на естествени восъци (карнаубов и 
канделилов восък); парафин, алифатни 
въглеводороди (>30%).  
Подробна декларация можем да ви изпратим 
след запитване от ваша страна. 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Специфично тегло (плътност): 0.77-0.8 g/cm³ 
Вискозитет: >30s DIN EN ISO 2431/3 mm, 
полутечен  
Мирис: слаб/лек, без мирис след изсъхване 
Точка на запалване: >60°C съгл. DIN EN ISO 
2719 

 
СЪХРАНЯВАНЕ 
5 години и повече, ако се съхранява на сухо 
място при добре затворена опаковка.  Ако се 
сгъсти поради ниски температури, да се остави 
преди употреба 24-36 часа на стайна 
температура. 

 
 
 

 
ПОДОГТОВКА 
Дървесната повърхност трябва да бъде чиста и 
суха. За целта е редно предварително да 
почистете с кърпа за прах, парцал за под или 
прахосмукачка. За стандартно почистване и 
поддръжка препоръчваме използването на Osmo 
Cleaning Kit за подове, който включва Dust-Mop, 
Micro- Mop Plush and an Active Fibre Cloth. При 
почистване на силно натоварени и замърсени 
подови настилки (напр. на публични места) 
използвайте Osmo Micro-Mop (разтвор на вода и 
Osmo Wash and Care) и полирайте до 
изсъхване. 

 
ОБРАБОТКА 
Ръчно нанасяне: При интензивна поддръжка и за 
премахване на петна, използвайте Osmo Liquid 
Wax Cleaner в комбинация с нашия Active Fibre 
Cloth (прибл. 2 чаени лъжички за 1 м2). 
Изтъркайте добре особено упоритите петна с 
Osmo Liquid Wax Cleaner и памучен парцал или 
гъба за почистване. 
Машинно нанасяне: Нанесете Osmo Liquid Wax 
Cleaner с еднодискова машина и бял пад (прибл. 
2 чаени лъжички за 1 м2). Разнесете равномерно 
по цялата площ и втрйте в дълбочина. Ако се 
появат линии обърнете пада или го заменете с 
нов. За да постигнете силен гланцов ефект, 
полирайте вече изсъхналата повърхност с бял 
пад. 

 
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 
С Osmo Brush Cleaner (без добавени аромати). 

 
ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ 
Около 30-40 минути (при нормална температура, 
23°C, 50% влажност). При по-ниски температури 
и/или по-висока влажност времето за изсъхване се 
удължава. Проветрете добре по време на съхнене. 
 
 
 
 

80-100 m²/ 1l 
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РАЗХОДНА НОРМА 
Разходната норма строго зависи от 
абсорбацията и степента на замърсяване на 
повърхността. (1 литър от продукта покрива 
прибл. 80-100 м2, 2 чаени лъжички за прибл. 1 
м2) 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 
При ротинно нанасяне на твърди восъци 
(карнауба и канделила), подовите настилки се 
освежават и износоустойчивостта им се 
подобрява. 
Въпреки това е абсолютно задължително в 
рамките на няколко години подовите настилки 
да бъдат наново обработени с масло с твърда 
вакса. 
Използвайте много умерено, за да избегнете 
появата на следи от стъпки. 
Използвайте Osmo Liquid Wax Cleaner White 
само върху бели повърхности. 
В особенно натоварените участъци промажете 
вече почистената зона с масло с твърда вакса. 
 
ВНИМАНИЕ 
Дръжте далеч от деца. Избягвайте контакт с 
очите, кожата и дрехите. Чест контакт може да 
предизвика изсушаване или напукване на 
кожата. Носете със себе си опаковката или 
етикета на продукта при нужда от консултация с 
лекар. Използвайте само на открито или в добре 
вентилирани помещения. Можете да получите 
подробна информация за безопасност при 
запитване от Ваша страна в случаите на 
професионална употреба. 

 
 
 
 
ИЗХВЪРЛЯНЕ 
Изхвърлете остатъчния продукт и напълно 
празните опаковки в съответствие с местните 
официални разпоредби (код на отпадъка 08 01 
11). Само напълно празни кутии могат да бъдат 
рециклирани. 

 
ЦВЕТОВА ГАМА 
3029 Безцветен 
3087 Бял прозрачен 

 
РАЗФАСОВКИ 
Liquid Wax Cleaner: 0.5 л; 1 л; 10 л 
Liquid Wax Cleaner Бял: 0.5 л; 1 л 

 
Горепосочената информация е предоставена на 
добра воля и не поражда правни отношения. 
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