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OSMO VASK OG PLEIEMIDDEL 

- Et spesialmiddel for korrekt renhold og pleie av alle oljede og ubehandlede 

gulv. 
 

Riktig bruk av Osmo Vask og pleiemiddel 8016:                               
For vanlig vask, 1-2 korker middel pr. 5 liter vann. 
For vask av sterkt belastede områder, blandes 1-2 korker pr. liter vann. 
For vask av områder som er blitt meget skittent, bland forholdet 1 del 8016 med 2 deler vann.  
Ekstremt skittent gulv, bland 1:1, Osmo 8016 og vann. Benytt korthåret børste/ kost, få opp skitten, 
tørk av med klut/ papir. Ettervaskes med vann, blandet  med 1-2 korker middel pr 5 liter vann. 

 
En sprayflaske med Osmo 8016 og vann, blandet 1:1, bør alltid finnes tilgjengelig for enklere 
flekkfjerning. 
 
For enklere og raskere rengjøring, kan moppene dyppes i blandingen, sentrifugeres lett og benyttes 
deretter.  
De skal være fuktige, men det skal ikke ligge mye fritt vann etter moppen.  
 

Tips: 

Ved flekker tas dette med blanding av Osmo Vask og Pleiemiddel 8016 blandet 1:1 med vann. Spray 

på middel, fjern flekken med en skure pad/ skumgummi pad, tørk av med en klut eller papir. 

Tyggegummi, tape-rester og lignende fjernes med sparkel i kombinasjon med Osmo Rens og 

Vedlikeholdsvoks på spray, 3029.Tø 

Tørking: 

Området som er rengjort skal være helt tørt etter noen få minutter. Ved bruk av for mye fuktighet kan 

gulvet skades. 

Midler/ utstyr: 

-Osmo Vask og Pleiemiddel 8016 

-Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks på spray 3029 

-Osmo Opti-set Hvit våt micro mopp 

 

 

 

       - enkel i bruk 

- rengjør og pleier samtidig 

- skånsom mot hendene 

- løsemiddelfri 
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Blandingsforhold av Osmo Vask og Pleiemiddel, 8016 

Normal Vask   Sterkt belastede områder 

Vann       Osmo 8016           Vann  Osmo 8016 

  1 liter               6 ml  1 liter                     30 ml 

  2 liter             12 ml    2 liter        60 ml 

  5 liter             30 ml  5 liter                  150 ml 

10 liter             60 ml  10 liter                 300 ml 

25 liter           150 ml  25 liter                 750 ml 

50 liter           300 ml  50 liter               1500 ml 

 

 

 


