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LAVAGEM E MANUTENÇÃO
Concentrado especial de limpeza  
altamente eficaz com ingredientes naturais 
– para limpeza e cuidado regular!

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Concentrado de limpeza solúvel em água para  
limpeza diária e manutenção – especialmente  
desenvolvido para pavimentos de madeira oleados 
ou encerados. Contém sabões à base de óleos  
naturais. A madeira não seca com a limpeza.  
Quando usado regularmente, Osmo Lavagem e  
Manutenção é altamente eficaz, requer pouca  
manutenção e deixa a superfície não escorregadia. 
Os ingredientes solúveis em água previnem a  
ocorrência de riscos e não criam camada.  
Especialmente suave para a pele, não contém  
corantes ou aromas, é  
biodegradável, sem solventes e emissões gasosas, 
contribuindo para um ambiente interior mais  
saudável.

USO RECOMENDADO
Lavagem e Manutenção Osmo é um produto  
altamente recomendado para a limpeza e  
manutenção de pavimentos oleados e encerados.  
É também adequado para móveis, portas e painéis.

DADOS TÉCNICOS
Gravidade específica: 1.01-1.03 g/cm³
Odor: ligeiro/suave, inodoro após secagem.
Valor pH a 20ºC: 10.9

ARMAZENAMENTO
O produto tem uma validade de 5 anos ou superior,  
se a embalagem for mantida seca e firmemente 
fechada e armazenada a temperaturas entre 5-35ºC. 
Não expor ao gelo durante o transporte! 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Retirar a sujidade dispersa com uma Mopa de Pó 
Osmo, um aspirador ou uma vassoura.

MODO DE APLICAÇÃO
Aplicação Manual: Osmo Lavagem e Manutenção 
é o produto ideal para utilização com o conjunto 
Opti-Set (Micro-Mopa de Feltro). Adicionar Osmo 
Lavagem e Manutenção à água. Limpar o pavimento 
com uma esfregona húmida (não molhada!) e secar 
imediatamente com uma mopa. Quando aplicado 
regularmente, a superfície torna-se resistente à  
sujidade e ao desgaste.
Aplicação Mecânica: Espalhar a solução diluída de 
Osmo Lavagem e Manutenção com um pulverizador 
sobre o pavimento. Retirar a sujidade dispersa com 
uma máquina de disco simples (por exemplo, Osmo 
FloorXcenter) e com uma almofada branca. Secar 
imediatamente com uma mopa ou com uma  
Almofada de Microfibra Osmo para máquinas. 

RENDIMENTO
1 tampa cheia de Osmo Lavagem e Manutenção 
para um litro de água.
Para sujidade muito intensa ou para aplicação 
mecânica a dosagem pode ser aumentada, até uma 
proporção máxima de 1:1.

NOTA
Para remoção de manchas especialmente difíceis e 
para refrescar ocasionalmente pavimentos oleados 
ou encerados, recomenda-se a utilização de Osmo 
Líquido de Limpeza para Cera, um produto testado 

INGREDIENTES
Fabricado à base de óleos naturais de plantas; 
5-15% sabões de plantas (surfactantes aniónicos); 
<5% surfactantes não iónicos; componentes de 
manutenção, agente de suspensão.
Informações detalhadas sobre os ingredientes  
disponíveis mediante pedido.
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 
Manter fora do alcance das crianças. Se for  
necessário consultar um médico, mostre-lhe  
a embalagem ou o rótulo.

RESÍDUOS
A eliminação dos resíduos do produto e da  
embalagem vazia deverá ser feita de acordo com as 
orientações e normas locais. Só podem ser  
recicladas as embalagens completamente vazias.

TONALIDADES DE COR
8016 Incolor

TAMANHOS DA LATA
0.75 L; 5.00 L; 25 L

A informação mencionada acima resulta apenas do 
nosso conhecimento e experiência, não implicando 
qualquer responsabilidade.

e comprovado fabricado à base de óleos e ceras 
naturais de plantas (uso não diluído com o Pano de 
Fibra Activa – Osmo Opti-Set).
Para uma renovação completa, recomenda-se a 
utilização de Osmo Óleo Cera de Alta Dureza.
Para utilização com a máquina Osmo FloorXcenter:
Almofada branca: para remover sujidade doméstica 
e manchas.
Escova circular: para remover sujidade dispersa, 
mesmo nos poros da madeira.
Almofada vermelha: para remover manchas  
especialmente difíceis (é aconselhável fazer nova 
aplicação do óleo).
Depois de retirar a sujidade dispersa, remover a 
sujidade restante com uma Almofada de Microfibra. 
Repetir o processo até que toda a área se encontre 
limpa. Para informações mais detalhadas, consultar 
a ficha de produto da máquina Osmo FloorXcenter.
As aplicações de limpeza mecânicas fortes (por  
exemplo, com máquina de disco simples com  
almofada vermelha), removem igualmente a cera 
solúvel e os restos de óleo. Após secagem, deve ser 
aplicada uma camada fina de Osmo Óleo Cera de 
Alta Dureza sobre o pavimento.


