
 

CARE INSTRUCTIONS FOR FLOORING  

TREATED WITH OSMO POLYX® SYSTEM 
 

INITIAL CARE:  

Wooden flooring treated with the Osmo Polyx® System does not need under normal loading conditions 

any additional surface protection. However, carrying out initial care treatments may be useful for 

prolonging the regular maintenance intervals in high traffic areas (kitchens and corridors). Since 

usually the wood pores of industrially oiled wooden flooring can hardly absorb any additional coats, 

special attention must be given to applying an extremely thin coat. The oil applied must be buffed into 

flooring with a single disc machine with a white pad. Overhanging surfaces must be wiped with a lint-

free cotton cloth. For such applications, calculate approx. 5-6 grams per sq. metre. Our product 

recommendation: Osmo Maintenance Oil. 

 

REGULAR MAINTENANCE: 

 

RESIDENTIAL USE 

 

Dusting 

An oiled wooden floor repels dirt. Unlike many other types of flooring, it does not develop an 

electrostatic charge and does not offer breeding grounds for microbes and allergens. Dust, lint or 

animal hair can be removed with a vacuum cleaner or broom.  

Regular mopping 

How often your wood flooring has to be mopped depends on the demands placed on it. For private 

households, once a week is normally enough. Do not use aggressive all-purpose cleaners. NOTE: 

only use a damp mop – not wet! If required dry afterwards. Our product recommendation: Osmo Wash 

and Care. 

Intensive cleaning and refreshing  

From time to time, your wooden flooring needs refreshing so that the protective oil-wax layer is 

regenerated and your floor retains its special shine. Cleaning intervals depend on the use. For private 

households, generally this is first necessary after some months. Our product recommendation: Osmo 

Liquid Wax Cleaner. 

Maintaining and re-oiling 

With an oiled wooden floor, the protective surface can be renewed at any time, without needing to 

sand the old finish. In private households, depending on use and care, re-oiling is usually first 

necessary after many years. Our production recommendation: Osmo Maintenance Oil or Osmo 

Polyx®-Oil Original.  

 

INSTRUCTIONS FOR COLOURED POLYX® SYSTEM SURFACES 

Coloured surface should be refreshed with Osmo Liquid Wax Cleaner and treated with Osmo 

Maintenance Oil more frequently in order to prevent the pigments from being worn away and thus also 

any resulting discolorations. 

 

COMMERCIAL USE 

Please observe the care instructions in our commercial care instructions!  

 

SYSTEM VENDORS 

For our customers, we offer attractive private labelling solutions for care products. We would be happy 

to assist in the creation of individual care instructions.  
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POČÁTEČNÍ ÚDRŽBA:Dřevěné podlahy ošetřené systémem Osmo Polyx ® nevyžadují při běžném zatížení žádnou další povrchovou ochranu.  V silně frekventovaných prostorech (kuchyně a chodby) však může být prospěšné provádět počáteční údržbu pro prodloužení intervalu pravidelné údržby. Protože póry průmyslově naolejovaných dřevěných podlah obvykle těžko absorbují jakékoli další vrstvy, je třeba věnovat zvláštní pozornost nanesení extrémně tenké vrstvy. Aplikovaný olej musí být do podlahy vetřen jednokotoučovým podlahovým strojem s bílou podložkou. Vyčnívající povrchy je nutné otřít bavlněným hadříkem, který nepouští vlákna. Pro takové aplikace počítejte cca. 5-6 gramů na metr čtvereční. Naše doporučení produktu: Osmo Maintenance Oil.BĚŽNÁ ÚDRŽBA:BYTOVÉ PROSTORYUtírání prachuNaolejovaná dřevěná podlaha odpuzuje nečistoty. Na rozdíl od mnoha jiných podlahových krytin nevyvíjí elektrostatický náboj a nenabízí živnou půdu pro mikroby a alergeny. Prach, chomáče nebo zvířecí chlupy lze odstranit vysavačem nebo koštětem.Pravidelné vytíráníJak často musí být Vaše dřevěná podlaha vytřena, závisí na požadavcích na ni kladených. Pro domácnosti obvykle postačuje jednou týdně. Nepoužívejte agresivní univerzální čisticí prostředky. POZNÁMKA: Používejte pouze vlhký mop, ne mokrý! Pokuj je to nutné, podlahu vysušte. Naše doporučení produktu: Osmo Wash and Care.Intenzivní čištění a obnovující péčeVaše dřevěná podlaha s času na čas potřebuje osvěžit, aby se ochranná vrstva oleje a vosku regenerovala a Vaše podlaha si zachovala svůj speciální lesk. Intervaly čištění závisí na použití. V domácnostech je to obvykle nutné až po několika měsících. Naše doporučení produktu: Osmo Liquid Wax Cleaner.Údržba a doplňování olejeU naolejované dřevěné podlahy lze ochranný povrch kdykoli obnovit, aniž byste museli brousit starý povrch. V domácnotech je doplňování oleje obvykle nutné až po mnoha letech, v závislosti na použití a péči. Naše doporučení produbku: Osmo Maintenance Oil nebo Osmo Polyx®-Oil Original.POKYNY PRO BAREVNÉ POVRCHY SYSTÉMEM POLYXBarevné povrchy by měl být obnovovány čisticím prostředkem Osmo Liquid Wax Cleaner a častěji ošetřovány olejem Osmo Maintenance Oil, aby se zabránilo erozi pigmentů a tím i výsledné ztrátě barevnosti.KOMERČNÍ PROSTORYDodržujte pokyny pro péči v našich návodech na údržbu podlah pro komerční použití!SYSTÉM DISTRIBUCEPro naše zákazníky nabízíme atraktivní řešení soukromého značení pro pečujíci výrobky. Rádi pomůžeme s vytvořením pokynů pro individuální údržbu.
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