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Instrukcja użytkowania i pielęgnacji podłóg Panmar wykończonych 
olejowoskami Osmo.

Informacje ogólne   

Zalecenia pielęgnacji bieżącej i okresowej 

Zalecenia pielęgnacji bieżącej i okresowej:
Podłogi Panmar pokryte systemem Osmo charakteryzują się dużą odpornością na zabrudzenia bieżące 
(zabrudzenia od obuwia i inne). Powłoki Osmo to zaawansowana technologicznie mieszanina 
naturalnych olejów (lniany, słonecznikowy, ostowy, sojowy) oraz twardych naturalnych wosków 
pochodzenia roślinnego (carnauba, candelila).
Pigmenty zastosowane w produktach koloryzujących mają zastosowanie w przemyśle spożywczym co 
oznacza że są w pełni naturalne i ekologiczne. Produkt ten w naturalny sposób zabezpieczy każdą podłogę 
, ale nie zwolni nas z pielęgnacji.
Największym zagrożeniem dla podłóg pokrytych olejami Osmo jest piasek pod obciążeniem ludzkiego 
ciała, ponieważ zewnętrzna powłoka jest bardzo twarda i przez to ulega zarysowaniom. Dlatego też 
pielęgnacja tych powłok ma kluczowe znaczenie w użytkowaniu Osmo. Podłogi pokryte tym systemem są 
bardzo trwałe i łatwe w pielęgnacji.

1. Chodzić po podłodze możesz zaraz po zamontowaniu.
2. Zabezpiecz meble systemem podkładek filcowych.
3. Pod fotele z kółkami zastosuj specjalistyczne maty ochronne.
4. Zastosuj system zbierania brudu (wycieraczki np. przed wejściem i po wejściu do obiektu, domu). 
Prawidłowo zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia: zgrubną, 
pośrednią i osuszającą. W użytku publicznym system zbierania brudu powinien wynosić minimum 2,5 
metra bieżącego ciągu czyszczącego.
5. Usuwaj zawsze na bieżąco piasek i kurz z powierzchni swojego parkietu (odkurzacz, ściereczka, mop).
6. Oddziel gumowe elementy wyposażenia domu lub przedmioty od powłoki podłogi. Powłoki deski 
Panmar mogą reagować z gumą.
7. Do codziennego mycia używaj środka o nazwie Wisch Fix 8016 (wg zaleceń karty aplikacji). Podłogę 
zawsze należy myć wilgotnym, a nie ociekającym mopem (wytrzyj nadmiar wilgoci suchą szmatką).
8. Miejscowe intensywne zabrudzenia usuwaj środkiem do pielęgnacji wosku w sprayu Osmo 3031 (wg 
zaleceń karty aplikacji).
9. Wszelkie widoczne uszkodzenia to nic innego jak zarysowania powłok twardego wosku, które należy 
likwidować poprzez nanoszenie środka do pielęgnacji i czyszczenia wosku Wachspflege 3029 (wg zaleceń 
karty aplikacji). W użytku domowym należy tę czynność
wykonać kilka razy w roku (w przypadku widocznych uszkodzeń ścieżek komunikacyjnych).
W użytku publicznym należy stosować ten zabieg minimum raz w tygodniu (pielęgnacja ta może być 
wykonana przez użytkownika lub firmę parkieciarską).
10. W czasie robot remontowych lub budowlanych zabezpiecz podłogę przed zniszczeniem. Nie należy 
przykrywać podłogi folią lub materiałami nieprzepuszczalnymi dla powietrza. Najlepiej stosować tekturę 
falistą.
11. Głębokie uszkodzenia powłoki deski Panmar należy zeszlifować delikatnie papierem o granulacji 120, 
następnie odpylić i nanieść np. szmatką twardy wosk olejny lub zabezpieczyć środkiem do pielęgnacji 
i czyszczenia wosku w sprayu.

W razie konieczności szukaj dodatkowych informacji na temat pielęgnacji deski Panmar wykończonych 
olejami Osmo pod adresem: www.osmo.com.pl lub skontaktuj się ze sprzedawcą.
 



panmarwww.archi.panmarwood.pl

Pielęgnacja i czyszczenie powłok Osmo. 
  
Pielęgnacja codzienna.

Usuwanie zabrudzeń / zarysowań.

Pielęgnacja i czyszczenie okresowe powłok Osmo, odnowa okresowa
powierzchni Osmo.

Usuwanie uszkodzeń - rys na parkiecie.

Zagrożenia dla powierzchni pokrytej Osmo.

Środek do codziennego mycia wisch fix 8016.
Do codziennej pielęgnacji używać środka Wisch- Fix 8016 (jedna nakrętka środka na 1 litr wody). Przy 
gruntownym czyszczeniu np. parkietu użyć w/w środek w proporcji 1:1 czyszcząc ryżową szczotką, 
następnie zebrać brud szmatką.
Uwaga:
Do mycia parkietu należy użyć dwóch wiader (jedno wiadro z czystą wodą służy do płukania brudnego 
mopa, w drugim wiadrze wymieszać środek Wisch Fix do namaczania czystego mopa). Bardzo ważne jest 
aby parkiet nie był zalewany, a jedynie przecierany wilgotnym mopem ze środkiem Wisch Fix.

Środek do czyszczenia i pielęgnacji wosku 3031 (spray).
Do usunięcia miejscowych zabrudzeń (rysy od miękkiego obuwia) użyć środka w sprayu 3031 (nanieść 
cienką powłokę środka i następnie zetrzeć brud szmatką). Środek ten uzupełnia również powierzchnię 
wosku, co oznacza że można go użyć do miejscowych napraw (po zeszlifowaniu 
uszkodzenia/zarysowania, odpylić powierzchnię, rozpylić środek i przetrzeć suchą szmatką).

Do okresowej odnowy uszkodzonych powierzchni parkietu użyć środka do pielęgnacji i czyszczenia wosku 
Wachspflege 3029 lub Wachspflege Weiss 3087 (w przypadku desek bielonych). Po naniesieniu na czysty 
parkiet bardzo cienkiej powłoki w/w środka (mop, szmatka), pozostawić na 10-30 minut i następnie 
spolerować suchą szmatką powierzchnię. Polerując po 10 minutach uzyskamy powłokę bardziej matową, 
a po 30 minutach powłokę o większym połysku. Ważne, aby pielęgnację tym środkiem wykonywać na 
intensywnie używanych powierzchniach gdzie powłoka twardego wosku uległa uszkodzeniom.
W normalnym domowym użytku można tę czynność wykonywać 1-4 razy w roku. Przy użytku publicznym 
(restauracje, sale taneczne) konieczne jest uzupełniać tę powierzchnię minimum 1-raz w tygodniu. 
Środkiem tym można również usunąć tzw. “trudne plamy”. Należy na taką plamę nanieść środek 
pozostawić na kilka minut i zetrzeć zmiękczony brud szmatką.

W przypadku powstania uszkodzeń na powierzchni parkietu, należy je delikatnie zeszlifować włókniną 
poprzez polerowanie miejscowe, następnie usunąć pył i nanieść powłokę wosku ( np. szmatką). 
Po uzupełnieniu powierzchni twardym woskiem olejnym (3032, 3062, 3232, 3262, 3030) zetrzeć 
nadmiar czystą szmatką.

Największym zagrożeniem dla parkietów/podłóg jest piasek mający kontakt z butami użytkowników. 
Należy wyjątkowo zadbać o bardzo dobry system zbierania brudu (np. przed wejściem do domu oraz po 
wejściu). Stan naszych podłóg pokrytych powłokami Osmo, będzie uzależniony również od częstotliwości 
mycia środkiem Wisch Fix 8016 oraz uzupełnianiem powierzchni wosku środkiem do pielęgnacji i 
czyszczenia wosku Wachspflege 3029 oraz Spray 3031).


