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U vindt vele acties op onze site profiteer er snel van want op=op !! Alle prijzen zijn vermeld inclusief 19% 

BTW. Verzendkosten € 5,95 en boven € 100,- Gratis! (m.u.v. plinten, ondervloeren en lijm e.d.) Alles voor 16 
uur besteld is volgende dag geleverd !(ruim 98%) Grote partij of palletlevering nodig ? Vraag naar onze speciale 

prijzen !! 

                       
1. Onderhoudswas       2. Wisch-Fix    3 Eco Multi Clean-R  4. Opti-Set  

 Osmo Onderhoudsplan,,  

Het enige juiste onderhoud voor een Osmo vloer bestaat uit meer dan alleen zeep of was,  

Wij hebben i.c.m. een lab en totaal ruim 40 jaar ervaring een uniek 3-stappenplan ontwikkeld wat 

écht het enige juiste advies is om een Osmo vloer goed te onderhouden, ook al ziet de vloer er nog 

goed uit onderhuids kan niets meer zitten en dat is meestal ook zo daarom is het heel belangrijk de 

vloer te blijven “voeden” en dat kunt u alleen maar met deze producten en op deze manier doen. 

Het is dus ook heel belangrijk direct na de Hardwaxbehandeling of het leggen van de vloer met deze 

werkwijze te beginnen.  

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

1. 2a3 keer per jaar Osmo Onderhoudswas aanbrengen (met speciale hardwaxdoek).  

2. 2-Wekelijks/maandelijks tussentijds beschermen met Wisch Fix (met speciale Dweil).  

3. Daarnaast voor de hygiënische reiniging (ipv de bekende reinigers uit de supermarkt dit is veel te 

agressief en brengt juist schade aan) de Eco Multi Clean-R  gebruiken hiermee kunt u ook tegels e.d. 

geheel veilig 100% hygiënisch reinigen.  

Onderhoudswas aanbrengen met de speciale Hardwaxdoek en Wisch Fix en Eco Multi Clean-R  met 

de speciale Dweil (beide van Osmo) icm met bodemplaat en steel, de was is vervolgens naar keuze 

uit te boenen met een lichte pad.  

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 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 uit de Wisch Fix 

loslaat die de hardwax beschermen.  

(een mop of anders niet gebruiken aub). We hebben nu ook een zeer leuke aanbieding van de 

speciale Osmo Opti Set dat is voor iedereen de beste keuze. Hiermee creëert u een perfect 

onderhoudsplaatje voor uw vloer waarmee u een eventueel benodigde nieuwe hardwaxbehandeling 

weer een hele tijd uitstelt, het lijkt veel werk maar in vergelijking is het heel wat minder omdat 

anders de hele kamer ook weer leeg moet en u een hele tijd niet op de vloer kunt etc.  

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

Alle_Osmo_Producten (of ga naar www.osmocolor.nl ) dan komt u direct op onze site op het juiste 

gedeelte uit.Als u een bestelling doet en betaalt met Ideal kunnen wij dezelfde dag nog verzenden 

(tot 16uur) en heeft u het de volgende dag al in huis.  

Nog vragen of advies wij horen het graag. Veel succes met uw vloer, het team van Tisasite.com 

http://www.tisasite.com/index.php?manufacturers_id=10
http://www.osmocolor.nl/

