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Produktbeschrijving:  
Bijzonder werkzaam, in water oplosbaar speciaal reinigingsconcentraat voor een eenvoudig en 
grondig  onderhoud.Osmo Wis-Fix is is bijzonder geschikt voor de verwijdering van sap, melk, 
cola, bier, wijn, koffie en dagelijkse huishoudelijke verontreinigingen. 
De kokosolie die in de Wis-Fix zit werkt invettend en drogen, in tegenstelling tot andere 
reinigingsmiddelen, de ondergrond niet uit.  
Osmo Wis-Fix vormt geen verhardende filmlaag en laat geen strepen na. Bij regelmatig gebruik 
van het zeer effectieve Wisch-Fix wordt het oppervlak makkelijker te reinigen en glijdt het minder.  
 
Toepassingsbereik:  
Reiniging en onderhoud van alle behandelde houten vloeren zoals vloeren, meubels, deuren, 
wand- en plafondbekleding en stenen vloeren, kurk, pvc en andere waterbestendige 
oppervlakken.. 
 
Tint 

Nr. 8016 kleurloos  

 

Grootte recipiënt: 1,0l; 5,0l; 25l 

 

Rendement 

1 dop Wis-Fix per liter water. 

Bij een hogere vervuilingsgraad of bij machineel gebruik kan de dosering verhoogd worden tot 

een mengverhouding van 1:1.  

 

Inhoud 

Natuurlijke plantaardige oliën (kokosolie), plantaardige zeep 5 – 15%, niet-ionische tenside, < 

5%, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE 

 

Fysische eigenschappen:  

Specifiek gewicht (dichtheid): 1,01-1,03 g/cm³ 

Geur: zwak/mild, geurloos na droging 

pH-Wert bei 20°C: 10,9  

 

Opslag 

5 jaar en langer, indien droog en goed gesloten bewaard. 

 
Voorbereiding 

Voor het verwijderen van de losse opliggende vuildeeltjes bevelen wij een droogreiniging met de 
Osmo stofdweil, een gewone stofzuiger of bezem aan.   
 
Verwerking: 
Met de hand:  
Wis-Fix is ideaal voor gebruik in combinatie met de Osmo Opti-Set (vochtige mop). Osmo Wis-
Fix aan het water toevoegen. De bodem vochtig (niet nat) vegen en onmiddellijk droog nawrijven. 
Bij regelmatig gebruik wordt het oppervlak meer bestand tegen nieuwe vervuiling en 
slijtageverschijnselen.  
 
Machinaal:  
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Wis-Fix is eveneens ideaal voor machinaal gebruik. (Dosering machinaal gebruik Wis-Fix : water 
1:1.) Osmo beveelt het gebruik aan van de boenmachine FloorXcenter aan. Met de verschillende 
werktuigen kunnen ook hardnekkige vlekken verwijderd worden.  
Vuil losweken (ca. 10m²) 

witte schijf:  oorspronkelijke huishoudelijke verontreinigingen losweken  

borstelring:  grove vlekken tot in de poriën losweken 

rode schijf:  weekt bijzonder hardnekkige vlekken los (naoliën wordt aanbevolen)  

 

Nadat het vuil werd losgeweekt, met het microvezelpad opnemen. Procedure herhalen tot het 

volledige oppervlak schoongemaakt is. Uitgebreide informatie, zie productinfo FloorXcenter. 

 

Tip: Voor een doelgerichte verwijdering van bijzonder hardnekkige vlakken en voor een 

intensieve opfrissing af en toe vloeren die met was of olie behandeld zijn, bevelen wij ons 

beproefde Osmo Onderhoudswas en Reinigingsmiddel op basis van natuurlijke plantaardige 

oliën en wassen aan (onverdund te gebruiken met de Osmo Opti-set – actieve vezelfdoek). Voor 

een volledige renovering bvelen wij de originele Osmo Hardwax-olie aan. 

 
Veiligheidsrichtlijnen: 
Hoewel dit product niet markeringsplichtig is, bevelen wij u aan de volgende veiligheidsrichtlijnen 
te respecteren. 
Mag niet binnen bereik van kinderen komen. Bij inslikken onmiddellijk deskundig medisch advies 
inwinnen en verpakking of etiket tonen. 
 
Verwijdering 
Verpakking uitsluitend volledig leeg van resten naar het recyclagepark brengen. Productresten 
naar een inzamelpunt voor gevaarlijk afval brengen. Afvalverordening (AVV: 07 06 01 
 
Codering: conform GISBAU GISCODE: GU 40 
UBA-Reg.-Nr. 4084/0004 
 
Bovenstaande informatie is samengesteld naar best weten en vermogen, maar zonder garantie  
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