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1:Onderhoudswas        2:Wisch-Fix    3:Eco Multi Cleaner 4:Opti-Set  

Osmo Onderhoudsplan, 

Naar ons idee is de beste manier om een Hardwax vloer te onderhouden en vrij te houden van 

vlekken, strepen en kale of schrale plekken als volgt, Wij hebben een uniek 3-stappenplan ontwikkeld 

wat na jaren van testen en door ontwikkelen een zeer goede wijze is gebleken om een hardwax vloer 

goed te onderhouden en vooral ook vrij van vlekken, kale plekken enz. het is heel belangrijk de vloer 

te blijven “voeden” en tegelijk schoon te houden zodat vuil ed. niet kan inharden en in de 

(opgebouwde) beschermlaag voor schade gaat zorgen. Het is heel belangrijk direct na de 

Hardwaxbehandeling of het leggen van de vloer met deze onderhoudswijze te beginnen. 

Voor het goed onderhouden van een Hardwaxvloer adviseren wij het volgende, 

1. 1a2 keer per jaar Osmo Onderhoudswas aanbrengen (met speciale hardwaxdoek uit de Opti Set).  

2. Elke 1a2 Maanden dweilen met Osmo Wisch Fix (met speciale Dweil uit Opti Set, dit is meer een 

“voedend” middel en niet zozeer een reinigend middel wat bij elke beurt een dun beschermlaagje 

geeft en de vloer weer een gevoed uiterlijk geeft).  

3. Wekelijks (of zovaak u wil) de Eco Multi Cleaner gebruiken voor de normale hygiënische reiniging, 

Dit is een 100% veilige reiniger voor normaal dweilen en schoonmaken van uw vloer, hiermee kunt u 

overigens ook tegels en andere oppervlakken geheel veilig hygiënisch reinigen. 

Onderhoudswas aanbrengen met de speciale Hardwaxdoek en Wisch Fix en Eco Multi Cleaner met de 

speciale Dweil icm met bodemplaat en steel, de was is vervolgens naar keuze uit te boenen met een 

lichte pad icm speciale padhouder met steel of handaansluiting (zie onze webshop). 

De hardwaxdoek is een speciale doek waarmee het heel eenvoudig is de was aan te brengen met de 

grote bodemplaat dus niet op u knieën of de kamer leeghalen enz. dat is niet nodig. De Dweil zorgt 

ervoor dat de vloer niet te nat word en toch optimaal gereinigd en ook alleen de speciale 

bestanddelen loslaat die de hardwax beschermen. (een ronde mop e.d. niet gebruiken). 

Grovere schade werkt u eenvoudig bij met de Hardwaxolie en als u een schrale vloer heeft kan dit ev 

ook met de nieuwe intensiefreiniger en daarna 1 laag Onderhoudsolie (let op wel inboenen, zie 

webshop). Hiermee creëert u een perfect onderhoudsplaatje voor uw vloer waarmee u alle bekende 

problemen voor blijft en schuren weer een hele tijd uitstelt, dit kan vele jaren meegaan, Het lijkt 

wellicht veel werk maar in vergelijking is het veel minder omdat bij het schuren de ruimte ook weer 

leeg moet en u een hele tijd niet op de vloer kunt, plus alle onkosten.  

Al de eerder genoemde producten zijn te vinden en direct te bestellen op onze site via deze link 

www.Hardwaxstore.nl Als u een bestelling doet en betaalt met bijv IDEAL kunnen wij dezelfde dag 

nog verzenden (tot 18uur) en heeft u het de volgende dag al in huis. Nog vragen of advies wij horen 

het graag, het team van www.Hardwaxstore.nl     
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