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Koncentrovaný čistící prostředek pro denní čištění a ošetřování 

dřevěných podlah, nábytku a ostatních dřevěných ploch. 
Vyvinutý zejména pro olejované a voskované dřevěné podlahy a nábytek s možností využití i pro lakované 

povrchy, pro kamenné podlahy a korek. 

 

 
 
 
 
Popis výrobku:  

OSMO Wisch-Fix je vodou ředitelný koncentrovaný čisticí prostředek pro denní čištění a ošetřování, 

speciálně určený pro olejované a voskované dřevěné podlahy a nábytek s možností využití i pro lakované 

povrchy, kamenné podlahy a podlahy z korku. Obsahuje mýdla na bázi přírodních olejů a dřevo během čištění 

nevysušuje. Při pravidelném používání vytváří výrobek Wisch-Fix snadno udržovatelný a hladký neklouzavý 

povrch. Ve vodě rozpustné složky snižují výskyt šmouh a nevytváření povlaky. Výrobek je šetrný k pokožce, 

neobsahuje barviva ani parfémy, je biologicky rozložitelný, neobsahuje organická rozpouštědla, neemituje 
žádné škodlivé látky a je tudíž vhodný pro zdravý životní styl. 

 

Oblasti použití: 

Zvláště vhodný pro čištění a ošetřování olejovaných a voskovaných dřevěných podlah, lze použít i pro 

lakované dřevěné plochy, korkové, laminátové, kamenné podlahy, PVC stejně jako nábytek, dveře, obklady 
stěn a stropů. 

 

Velikost balení : 1 l, 5 l nebo 10 l 

 

Vydatnost na litr : 1 uzávěr přípravku Wisch- Fix na 2 litry vody  

 

 

Použití: 

Ruční: OSMO Wisch–Fix je ideální pro aplikaci Osmo Sprej mopem. Pro běžnou každodenní údržbu 

znečištěných ploch postačí dávkování 1 uzávěr výrobku Wisch–Fix na 2 litry vody. Setřete podlahu dobře 

na vlhko, ne na mokro. V případě ošetřování kuchyňských pracovních desek nebo menších ploch stírejte 

dobře vyždímaným hadříkem bez žmolků. 

Správné dávkování šetří náklady a chrání životní prostředí. V porovnání s běžnými ( nekoncentrovanými ) 

výrobky, potřebujete pouze velmi malé množství koncentrátu. 

Nemíchejte s jinými čistícími prostředky! 
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Strojní:  Zředěný roztok výrobku Wisch-Fix nastříkejte pomocí rozstřikovače rovnoměrně na podlahu. 

Pomocí jednokotoučového čisticího stroje (jako např. Osmo FloorXcenter s bílým padem) odstraňte 

nečistoty. Neprodleně vlhkost setřete nebo ji odstraňte pomocí kulatého Osmo padu z aktivních 

mikrovláken na jemné dočištění.  

 

Následné olejování: Pro olejování je nezbytné namáhané a znečištěné plochy podlahy nejprve důkladně 

vyčistit pomocí výrobku Wisch-Fix (dávkování lze zvýšit na poměr max. 1:1). 

Při intenzivním mechanickém čištění (např. čisticím strojem s červeným padem) dojde také k odstranění 

rozpuštěných voskových a olejových složek. Podlaha musí být po zaschnutí ošetřena 1 x tenkou vrstvou 
Osmo Tvrdého voskového oleje. 

 

Upozornění:  

K cílenému odstranění obzvláště hrubých nečistot a k příležitostnému intenzivnímu vyčištění a oživení 

voskovaných nebo olejovaných podlah, doporučujeme používat osvědčený výrobek Osmo Vosková údržba 

a čistící prostředek, vyrobený na bázi přírodních vosků (k nanášení nezředěné Voskové údržby používejte 

Osmo - hadřík z aktivních vláken). K celoplošné renovaci doporučujeme použít Osmo Tvrdý voskový olej. 

Při využití Osmo FloorXcentru: Bílý superpad: odstraňuje běžné nečistoty v domácím provozu 

Kruh s kartáči: zajistí hloubkové vyčištění až do póru dřeva 

Červený superpad: odstraňuje hrubé nečistoty (doporučuje se následné přeolejování) 

Po té, co se odstraní nečistota, dočistěte plochu padem z mikrovlákna na jemné dočištění. Postup opakujte 

dokud nebude plocha zcela čistá. Přesné informace jsou součástí produktového listu čistícího stroje 

FloorXcenter. 

Při odstraňování hrubých nečistot (např. strojně při použití červeného padu) dojde také k částečnému 

odstranění uvolněných vosků a olejů ze dřeva. Z toho důvodu je nutné čištění a po vysušení plochu 1 x 

ošetřit tenkým nátěrem výrobkem Osmo Tvrdý voskový olej. 

 

Složení: Na bázi přírodních rostlinných olejů, 5 – 15 % přírodních mýdel (anionické povrchově aktivní 
látky); < 5 % neionických tenzidů, pečující složky, pomocné látky a konzervační činidla.  

Přesné složení Vám zašleme na poptání. 
 

Skladování:  

5 let a déle, je-li výrobek skladován v těsně uzavřených nádobách na suchých místech o teplotě 5 - 35°C. 

Při přepravě dbát na mráz - škodí výrobku! 

 

Bezpečnostní pokyny:  

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Obaly 

pečlivě vyprázdněte a předejte zpracovateli k recyklaci. 

 
Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale 

jakoukoliv záruku. 

 

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro 

ČR a SR :   
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