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WISCH-FIX
Zeer effectief speciaal reinigingscon-
centraat met natuurlijke ingrediënten 
- voor regelmatige reiniging en verzor-
ging!

Productomschrijving:
In water oplosbaar dweil concentraat voor de dagelijk-
se reiniging en verzorging - specifiek ontworpen voor 
geoliede en gewaxte houten vloeren. Het bevat zepen 
op basis van natuurlijke oliën. Het hout droogt niet uit 
bij het reinigen. Bij regelmatig gebruik, zorgt de uiterst 
effectieve Wisch-Fix voor een minder onderhoudsge-
voelig en anti-slip oppervlak. De in water oplosbare 
bestanddelen verminderen strepen en bouwen geen 
laag op. Zeer huidvriendelijk, vrij van kleurstoffen en 
aroma’s, biologisch afbreekbaar, oplosmiddel en 
emissie-vrij, draagt bij aan gezonder leven.

Gebruik:
Osmo Wisch-Fix is bijzonder geschikt voor de reini-
ging en het onderhoud van geoliede en gewaxte hou-
ten vloeren. Daarnaast wordt het ook aanbevolen voor 
meubels, deuren en wand- en plafondbekleding.

Ingrediënten:
Op basis van natuurlijke plantaardige olie; 5 -15% 
plantaardige zepen (anionische oppervlakteactieve 
stoffen); < 5% niet-ionogene oppervlakteactieve stof-
fen; Onderhoudscomponenten, verdikkingsmiddel. 
Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige 
verklaring op.

Fysische Eigenschappen:
Soortelijk gewicht: 1,01-1,03 g/cm³
Viscositeit:
Geur: zwakke/milde, reukloos na het drogen
Vlampunt: niet verplicht
pH waarde: 10,9 

Opslag:
5 jaar en langer indien opgeslagen in de gesloten  
originele verpakking. Niet blootstellen aan vorst of 
temperaturen boven 30 °C!

Voorbereiding:
Om los vuil te verwijderen, raden we aan om Osmo 
Vloerreinigingsset te gebruiken, een stofzuiger of be-
zem.

Aanbrengen:
Wisch-Fix is ideaal om te gebruiken met de Osmo 
Dweil. Om alledaagse huishoudelijke vuil te ver-
wijderen 1 dop (15 ml) Wisch-Fix per 2 liter wa-
ter toevoegen. Een juiste dosering bespaart kos-
ten en beschermt het milieu. Vergeleken met 
normale (ongeconcentreerde) producten, wordt 
slechts een kleine hoeveelheid van het concentraat  
gebruikt. Niet mengen met andere reinigingsmiddelen! 
Machinaal: Verdeel de verdunde Wisch-Fix op-
lossing met een spray op de vloer. Met een  
enkelschijfs boenmachine, bijvoorbeeld de Osmo 
FloorXcenter en een witte pad het vuil losmaken. 
Daarna handmatig of machinaal met de ronde Osmo 
microvezelpad de losgekomen vervuiling weghalen. 
Oliën: Voor het behandelen met Olie, zwaar belastte 
en vervuilde oppervlakken eerst intensief reinigen met 
Wisch-Fix (dosering tot 1:1). Bij een machinale toe-
passing (bv. boenmachine met rode pad) worden ook 
was en olie resten verwijderd. Het oppervlak moet na 
droging 1x dun behandeld worden met Osmo Hard-
wax-Olie.

Reinigen van de gereedschappen:
Met water.

8016 kleurloos
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Droogtijd:
Ca. 3-5 uur (normale klimatologische omstandighe-
den, 23 °C/50 % relatieve luchtvochtigheid) Ventileer 
goed tijdens het drogen. Lagere temperaturen en / of 
hogere luchtvochtigheid kunnen de droogtijd toen-
men.

Verbruik:
Ca. 15 ml Wisch-Fix per 2 liter water. Voor hogere 
vervuilingsniveaus of voor mechanische toepassingen 
kan de dosering worden verhoogd tot een mengver-
houding van 1: 1.

Notes:
Voor plaatselijke vlekverwijdering en slijtageplekken op 
gewaxte of geoliede vloeren, raden we onze bekende 
Osmo Vloeibare Onderhoudswas aan om te gebrui-
ken. Dit product is gebaseerd op natuurlijke plantaar-
dige oliën en wassen (onverdunde toepassing met 
Osmo Microvezeldoek). Voor een complete renovatie 
adviseren wij een Osmo Hardwax-Olie aan te brengen.

Let op:
Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwin-
nen van medisch advies, de verpakking of het etiket 
ter beschikking houden.

Afvoeren:
Voer het overgebleven product en de volledig geleeg-
de verpakking af volgens de plaatselijke officiële richt-
lijnen (afvalcode 07 06 99). Alleen volledig lege blikken 
kunnen worden gerecycled.

Kleurtinten:
8016 kleurloos

Verpakkingseenheden:
1,0 l; 5,0 l; 10 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de 
hand van onze kennis, echter zonder enige aanspra-
kelijkheid.
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