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ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ 
Високо ефективен концентрат с 

натурални съставки за ежедневно 

почистване и поддръжка! 
 

 
8016 

Clear 

 
 
 
 
 
 

 

DE / 020 / 293 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Водоразтворим почистващ концентрат за 

ежедневно почистване и поддръжка – 

специално разработен за дървени подове 

обработени с масло и восък. Съдържа сапуни на 

базата на естествени масла. Дървесината не 

пресъхва при почистването. Редовно 

обработваната с високоефективният Wash and 

Care, повърхност е лесна за поддръжка и не се 

хлъзга. Водоразтворимите съставки 

предотвратяват оставянето на следи и не 

образуват филм.  Особено нежен към кожата, 

без оцветители и аромати, биоразградим, без 

разтворители и изпарения и по този начин 

поддържа здравословна жизнена среда. 

 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Специално разработен за почистване и 

поддръжка на дървени подове обработени с 

масло и восък.. Също така се препоръва и за 

мебели, врати, стени и тавани. 

 
СЪДЪРЖАНИЕ 
На база на натурални растителни масла; 5-15% 

растителни сапуни (анионни тензиди); <5% 

неанионни тензиди; поддържащи компоненти, 

консерванти. Подробна декларация можем да 

ви изпратим след запитване от ваша страна. 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Специфично тегло (плътност): 1.01-1.03 g/cm³  

Мирис: слаб/лек, без мирис след изсъхване 

pH при 20°C: 10.9 

 
СЪХРАНЕНИЕ 

До 5 години и по-дълго, ако опаковката се 

съхранява на сухо, затворена плътно при 

температури между 5 и 35°C. Да не се излага на 

замръзване при транспортиране! 

 
 
 
 

 
ПОДГОТОВКА 

Премахнете грубото замърсяване с Osmo Dust-

Mop, стандартна прахосмукачка или метла. 

 

ОБРАБОТКА 

Ръчна: Wash and Care се комбинира идеално с 

МОП Osmo Opti-Set (Micro-Mop Plush). Пибавете 

Osmo Wash and Care към водата. Почистете 

пода с влажен моп (не мокър) и незабавно 

подсушете. При редовно употреба повърхността 

става устойчива на замърсяване и следи от 

захабяване.  

Машинно: Напръскайте разредения Wash and 

Care. Обработете площта с машина с бял пад 

(напр. Osmo FloorXcenter). Веднага след това 

оберете с моп или с микрофибърен пад за 

машина. 

 

РАЗХОДНА НОРМА 

1 капачка Wash and Care за литър вода. При по-

силни замърсявания или машинно почистване 

дозировката може да бъде максимум  1:1. 

Правилната дозировка спестява материал и 

намалява негативното отражението върху 

околната среда. Нужното количество от 

продукта е по-малко сравнено с други (н.пр. 

готови разтвори) препарати. Не смесвайте 

различни видове почистващи препарати. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА 

За отстраняване на упорити петна и интензивно 

освежаване на омаслени повърхности 

препоръчваме препаратът за почистване с 

течен восък Osmo Liquid Wax Cleaner, който е на 

база натурални растителни масла и восъци 

(използвайте Osmo Опти сет активна 

микрофибърна кърпа без да разреждате). За 

цялостно реновиране препоръчваме 

оригиналното масло с твърда вакса. 
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При използване на машина Osmo FloorXcenter: 

Бял пад: за отстраняване на традиционни 

домакински замърсявания и петна. 

С четки: за премахване на мръсотията вкл. в 

порите. Препоръчва се омасляване. 

Червен пад: за отстраняване на особено упорити 

петна (препоръчва се отново омасляване) 

След като се разтвори мръсотията, оберете с 

чиста микрофибърна кърпа. Повторете процеса 

до пълно изчистване. За работа с машина вижте 

указанията за нея.(FloorXcenter). 

При използване на машинно почистване с червен 

пад (н.пр. еднодискова машина) се разтварят и 

премахват остатъци от восък и масло. След 

изсъхване положете един тънък слой масло с 

твърда вакса. 

 
ВНИМАНИЕ 

Дръжте далеч от деца.  

Носете със себе си опаковката или етикета на 

продукта при нужда от консултация с лекар. 

 

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 

8016  Безцветен  

 

РАЗФАСОВКИ 

1.0 л; 5.0 л; 10 л 

 

Горепосочената информация е предоставена на 

добра воля и не поражда правни отношения. 
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