
 
 

 

OSMO Alyva alyvuotų medinių paviršių priežiūra 
 

1. Muilo koncentratas Osmo (Wisch - Fix 8016). 
 Muilo koncentratas skirtas medinių dažnai alyvuotų paviršių 

priežiūrai.  

 Rekomenduojama produktą naudoti 1 kartą per 2 savaites. 
Plaunant alyvuotus paviršius per dažnai padidėja tikimybė per 
greitai pašalinti apsauginį alyvos sluoksnį. 

 Vienas kaušelis priemonės sumaišomas su 1 litru vandens ir 
gerai išmaišomas. 

 Prieš plaunant grindis su Osmo Wisch - Fix priemone BŪTINA 
pašalinti dulkes nuo medinių alyvuotų paviršių (pvz., dulkių 
siurbliu).  

 Medinius alyvuotus paviršius su Osmo Wisch - Fix produktu 
valyti DRĖGNAI, o ne šlapiai (t.y. šluostė pamirkoma į 
rezervuarą su prieš tai išmaišyta priemone ir prieš valant ji 
išgręžiama). Jokiu būdu nevalyti alyvuotų paviršių su labai 
daug vandens. 

 Mediniai alyvuoti paviršiai bus ne tik švarūs, bet kartu įgaus ir 
papildomą apsaugą. Osmo Wisch - Fix priemonę naudojant reguliariai išvengsite dažno 
grindų atnaujinimo ir sutaupysite savo pinigus bei laiką.  

 

2. Skystas vaškinis valiklis Osmo (Washspflege-und Reinigungsmittel) 
3029 Skaidrus; 3087 Baltas; 3029 Skaidrus Purškiamas. 

 Įsisenėjusių dėmių valiklis mediniams alyvuotiems paviršiams. 

 Rekomenduojama produktą naudoti valant įsisenėjusias dėmes, pvz., riebalų ar batų paliktas 
dėmes. 

 SVARBU: Į vieną kvadratinį metrą rekomenduojama išnaudoti maksimaliai 2 arbatinius 
šaukštelius šios priemonės. 

 Prieš naudojant Osmo Skystą vaškinį valiklį BŪTINA prieš 
tai pašalinti visas dulkes nuo medinių alyvuotų paviršių, 
išplauti su Osmo Wisch – Fix, ir tik tada išvalyti 
įsisenėjusias dėmes su šiuo produktu. Naudoti švelnias 
(micro fiber) šluostes, siekiant nepažeistį alyvuotų 
paviršių. 

 Vietas kuriose yra įsisenėjusių dėmių patrinkite su švelnia 
šluoste, dėmės turėtų lengvai pasišalinti nuo Jūsų 
medinių alyvuotų paviršių. Pašalinkite nešvarumus ir 



 
 

 

tolygiai padenkite Osmo Skystą vaškinį valiklį per visą valomą plotą labai plonu sluoksniu 
(jeigu tai medinės grindys, siūloma padengti visas lentas, kuriose buvo nešvarumų, nepalikite 
pusiau padengtos lentos, padenkite visą). Leiskite tokiam padengtam paviršiui džiūti apie 1 
valandą, bei užtikrinkite gerą oro ventiliaciją. 

 DĖMESIO! Ypač baltiems paviršiams yra rekomenduojamas Osmo 3087 Baltas, specialiai 
sukurtą baltiems paviršiams. Visiems kitiems paviršiams yra skystas arba purškiamas valiklio 
pasirinkimas. 

 Patarimas: prieš pradedant naudoti produktą išbandykite jį mažiau matomoje vietoje, kad 
įsitikintumėte ar produktas yra tinkamas Jūsų alyvuotam mediniam paviršiui. 
 

 

3. OSMO Medienos priežiūros aliejus 
(Maintenance Oil) 3079 Matinis; 3081 
Šilko matinis; 3098 Pusiau matinis, 
neslystantis R9; 3440 Baltas 
permatomas.  

 Priemonė skirta reguliariai medinių alyvuotų paviršių 
priežiūrai. Medienos priežiūros aliejus puikiai tinka 
atnaujinti medinius alyvuotus paviršius esančius 
visuomeninėse erdvėse (pvz., restoranuose, 
muziejuose, oro uostuose ir kitose intensyvaus 
judėjimo zonose). Taip pat naudojant reguliariai (kartą 
per 1,5 metus) galima išvengti brangaus pilno medinių 
paviršių restauravimo. 

 Produktą naudojant reguliariai, arba pagal poreikį, mediniams paviršiams suteikiama 
papildoma apsauga, kuri kaskart vis gerėja. 

 Taip pat šį produktą galima naudoti kaip įsisenėjusių dėmių valiklį, tačiau jo sudėtyje nėra 
kietųjų vaškų, todėl jis nepadengs medinių paviršių papildomu vaško sluoksniu. Naudojimas 
yra toks pats kaip ir Skysto vaškinio valiklio (kalbant apie dėmių valymą). 

 Prieš naudojant Medienos priežiūros aliejų BŪTINA pašalinti visas dulkes nuo medinių 
paviršių, išplauti grindis su Osmo Wisch – Fix priemone.  

 Paskleisti produktą per visą medinį alyvuotą paviršių tolygiai ir labai plonu sluoksniu (su 1l 
šios prieonės turėtų pasidengti apie 60 kvadratinių metrų). Džiūvimo metu užtirkinkite gera 
ventiliaciją. 

 DĖMESIO!!! Medienos priežiūros aliejus yra skirtingų matiškumų, atsargiai rinkitės savo 
produktą. Prieš pirkdami pasitarkite su pardavėju. Naudojant netinkamo matiškumo aliejų 
Jūsų mediniai alyvuoti paviršiai gali pakeisti matiškumo lygį. Tačiau jeigu norite pakeisti savo 
medinių alyvuotų paviršių matiškumo lygį, ši priemonė tam puikiai tiks (pvz., esant Šilko 
matiniam paviršiui jį galima padaryti Pusiau matiniu, padengus grindis su Osmo 3079 



 
 

 

Matinis, o siekiant pilnai matinio paviršiaus, padengimą reiktų kartoti du kartus. Jeigu norima 
padaryti paviršių blizgesniu, reikia naudoti Osmo 3081.) 

 Patarimas: prieš pradedant naudoti produktą, išbandykite jį mažiau matomoje vietoje, kad 
įsitikintumėte ar produktas yra tinkamas Jūsų alyvuotam mediniam paviršiui. 

 

4. Intensyvaus poveikio valiklis (Intensive 
Cleaner) Osmo 8019. 

 Priemonė skirta itin įsisenėjusioms dėmėms valyti. Jeigu prieš 
tai išvardinti produktai niekaip nepadėjo išvalyti atsiradusių 
dėmių, šis valiklis yra paskutinė priemonė, kuri gali padėti ir 
išvengti medinių alyvuotų paviršių šlifavimo. 

 Prieš naudojimą patartina Intensive cleaner koncentratą 
atskiesti su vandeniu santykiu 1 : 10 arba 1 : 20.  Jeigu dėmės 
yra itin stipriai įsisenėjusios galima valiklio neskiesti, tačiau 
patartina išbandyti koks bus poveikis mažai matomoje vietoje. 

 Padenkite medinius alyvuotus paviršius intensive Cleaner, 
paskleiksite tolygiai su švelnia šluoste ir palikite skystį įsigerti 
apie 20 – 30 minučių. Praėjus nurodytam laiko tarpui 
nuvalykite valiklio likučius, praplaukite paviršių švariu 
vandeniu ir leiskite pilnai išdžiūti. 

 DĖMESIO!!! Išplovus medinius alyvuotus paviršius su Intensyvaus poveikio valikliu BŪTINA 
paveiktas sritis išnaujo padengti Osmo Hardwax Alyva, kadangi šis valiklis pašalina visus 
kietuosius vaškus, kurie buvo pagrindinė apsaugos priemonė medienai. 

 Patarimas: prieš pradedant naudoti produktą, išbandykite jį mažiau matomoje vietoje, kad 
įsitikintumėte ar produktas yra tinkamas Jūsų alyvuotam mediniam paviršiui. 
 


