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Jeśli spodziewasz się gości na święta albo już planujesz Sylwestra w domowym zaciszu – ten
poradnik jest dla Ciebie! Zadbaj, by Twoja podłoga była na to przygotowana i prezentowała się
zjawiskowo. 

Podłoga drewniana wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Codzienne użytkowanie naraża ją na
niszczenie i ścieranie wierzchniej warstwy niezależnie od użytego preparatu zabezpieczającego.
Regularna konserwacja pozwoli Ci wydobyć z posadzki naturalne piękno i zabezpieczyć ją przed
rysami, wycieraniem się powłoki zabezpieczającej i wgnieceniami.

Z poradnika dowiesz się jak skutecznie przeprowadzić zabieg renowacji podłogi, która wcześniej
była olejowana. 

Pamiętaj: sposoby na odnowienie posadzki z drewnianych desek, różnią się w zależności od
zastosowanej metody impregnacji. Inaczej renowuje się drewno olejowane, a inaczej
lakierowane. W poradniku skupiamy się na podłodze, która wcześniej była olejowana.



Pielęgnacja podłóg olejowanych jest łatwa, jeżeli przestrzega się kilku podstawowych zasad.
Należy do nich wybór odpowiednich środków do pielęgnacji. Tradycyjne środki chemiczne
używane w gospodarstwach domowych są zbyt agresywne. Uszkadzają ochronną powłokę
wosków olejnych i sprawiają, że podłoga drewniana łatwiej ulega zabrudzeniu.

Do regularnego czyszczenia zalecamy przecieranie podłogi na wilgotno łagodnym, pielęgnującym
środkiem Wisch-Fix. Do odświeżenia ochronnej warstwy wosku i usuwania mocnych zabrudzeń
najlepiej nadaje się Środek do Czyszczenia i Pielęgnacji Wosku.

Ponowne nałożenie Wosku Twardego Olejnego jest konieczne dopiero, gdy podłoga wykazuje
pierwsze ślady zużycia. Nie wymaga to jednak powlekania całej podłogi.

Powierzchnie zabezpieczone Woskami Twardym Olejnymi i barwione woskami dekoracyjnymi
można poddać miejscowej renowacji i nie ma konieczności opróżniania pomieszczenia dla
przeprowadzenia gruntownego remontu podłogi.

Jaki produkt wybrać?

https://osmo.com.pl/produkt/koncentrat-wisch-fix/
https://osmo.com.pl/produkt/srodek-czyszczenia-pielegnacji-wosku/


ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WOSKU OSMO
Środek czyści i odświeża drewno, jednocześnie dostarczając mu
naturalnych olejów i wosków. Przy odpowiedniej pielęgnacji
powierzchnia zostaje skutecznie zabezpieczona naturalnymi,
bezpiecznymi dla zdrowia woskami twardymi (carnauba i kandelila),
dzięki czemu pięknie wygląda i jest łatwa do utrzymania w
czystości. Osmo stosuje się do okresowej pielęgnacji, okazyjnego
odświeżania i konserwacji podłóg drewnianych pokrytych woskiem
twardym olejnym.

OSMO WISCH - FIX
Koncentrat do bieżącego mycia i pielęgnacji podłóg. Szczególnie
zalecany do podłóg zabezpieczonych woskiem twardym olejnym
Osmo - ale nie tylko - doskonały do mycia podłóg laminowanych,
ceramiki, PCV itp.
Naturalne składniki prepratu nie wyjaławiają podłogi. Szczególnie
skuteczny w usuwaniu plam z coli, soków, piwa, mleka, kawy oraz
innych domowych zabrudzeń.

W asortymencie marki Osmo posiadamy wiele produktów najwyższej jakości, a z myślą o
specjalnych potrzebach drewnianych podłóg stworzyliśmy specjalne środki jej ochrony.

Osmo poleca
 



Oceń stan podłogi

KROK 1

Na zarysowania i uszkodzenia narażone są przede wszystkim miejsca najczęściej używane, a więc
korytarz, ciągi komunikacyjne w salonie lub kuchni, a także podłoga w pokoju dziecięcym. Masz
w domu psa lub kota? Ślady zostawiają także pazury domowych zwierząt i zabawki dziecięce.

Nie zwlekaj z zabezpieczeniem powstałych przetarć i ubytków, ponieważ w ten sposób
doprowadzisz do sytuacji, gdy ich całkowite usunięcie będzie niemożliwe. Deski są narażone na
wnikanie wody, pęcznienie, a także wpływ innych substancji. Ale głowa do góry! W przypadku
podłogi olejowanej, już samo dokładne umycie jej powierzchni może dać zadowalające efekty.



W pierwszej kolejności zaczynamy od dokładnego odkurzenia drewnianej podłogi. 

Następnie za pomocą specjalnego środka przechodzimy do jej umycia. Co ważne, końcówkę
czyszczącą należy każdorazowo dokładnie odcisnąć z nadmiaru wody – jej zbyt duża ilość szkodzi
drewnu. Po umyciu podłogi ponownie zabezpieczamy ją warstwą natłuszczającą.

KROK 2

Dokładnie odkurz i umyj podłogę



Usuń widoczne plamy i zabrudzenia

Duże, widoczne plamy i zabrudzenia, którym nie dało rady mydło, można usunąć z pomocą
specjalnego zmywacza do tego rodzaju powłok. 

Ponieważ są to silne środki czyszczące, po ich użyciu na posadzce pozostanie wyraźny ślad – aby
się go pozbyć, należy zeszlifować go na przykład papierem ściernym o grubości ziarna ok. 100-
120. 

KROK 3



Jeśli podłoga, którą chcesz odnowić, ogranicza się do jednego oddzielnego pomieszczenia, jej
renowacja będzie o wiele prostsza. Najtrudniejsze jest usunięcie z przestrzeni większych mebli i
stojących na niej przedmiotów. Pamiętaj, że podczas czyszczenia starej warstwy drewna pojawia
się pył i kurz, który osiada w najdrobniejszych szczelinach. Usuwając z przestrzeni dane
przedmioty, unikniesz sprzątania.

KROK 4

Przygotuj przestrzeń



LINK DO VIDEO
INSTRUKCJI

Przed użyciem rozcieńcz Środek do odświeżania wosku Osmo czystą wodą w proporcji 1:1. Do
aplikacji najlepiej użyj wilgotnego mopa lub ścierki (nanieś optymalną ilość). Po rozprowadzeniu
roztworu podłoga powinna być jedynie wilgotna – nie mokra – w przeciwnym razie istnieje ryzyko
nadmiernej aplikacji środka. Preparat jest idealny do odświeżania powierzchni drewnianych
pokrytych Woskiem Twardym Olejnym Osmo.

KROK 5

Zabezpiecz olejem

https://osmo.com.pl/osmo/aktualnosci/
https://www.youtube.com/watch?v=zqgdfhMXV-s&t=2s


PRZYDATNE LINKI

PRODUKTY DO
WEWNĄTRZ

AKCESORIA DO
OLEJOWANIA

PORADY 
OSMO

AKTUALNOŚCI
OSMO

https://osmo.com.pl/kategoria-produktu/do-wewnatrz/
https://osmo.com.pl/kategoria-produktu/akcesoria-i-narzedzia/
https://osmo.com.pl/porady/ogolne/
https://osmo.com.pl/osmo/aktualnosci/


Szukasz inspiracji? Wejdź na naszą stronę i zobacz najnowsze realizacje! 

ZAINSPIRUJ SIĘ!

KLIKNIJ TU

https://osmo.com.pl/realizacje/

