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Wisch - Fix 

 
Koncentrovaný čistící prostředek pro denní čištění a ošetřování 

dřevěných podlah, nábytku a ostatních dřevěných ploch. 
Vyvinutý zejména pro olejované a voskované dřevěné podlahy a nábytek s možností využití i pro lakované 

povrchy, pro kamenné podlahy a korek. 

 
 

 

Popis výrobku:  

OSMO Wisch-Fix je vodou ředitelný koncentrovaný čisticí prostředek pro denní čištění a ošetřování, 

speciálně určený pro olejované a voskované dřevěné podlahy a nábytek s možností využití i pro lakované 

povrchy, kamenné podlahy a podlahy z korku. Obsahuje mýdla na bázi přírodních olejů a dřevo během čištění 

nevysušuje. Při pravidelném používání vytváří výrobek Wisch-Fix snadno udržovatelný a hladký neklouzavý 

povrch. Ve vodě rozpustné složky snižují výskyt šmouh a nevytváření povlaky. Výrobek je šetrný k pokožce, 

neobsahuje barviva ani parfémy, je biologicky rozložitelný, neobsahuje organická rozpouštědla, neemituje 
žádné škodlivé látky a je tudíž vhodný pro zdravý životní styl. 

 

Velikost balení : 1 l, 5 l nebo 10 l 

 

Vydatnost na litr : 1 uzávěr přípravku Wisch Fix na 1 litr vody  

 

Oblasti použití: 

Zvláště vhodný pro čištění a ošetřování olejovaných a voskovaných dřevěných podlah, lze použít i pro 

lakované dřevěné plochy, korkové, laminátové, kamenné podlahy, PVC stejně jako nábytek, dveře, obklady 
stěn a stropů. 
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Použití: 

Ruční: OSMO Wisch – Fix je ideální pro aplikaci Osmo Opti sadou (vlhký mop). Pro běžnou každodenní 

údržbu znečištěných ploch postačí dávkování 1 uzávěr výrobku Wisch – Fix na litr vody. Setřete podlahu 

dobře vyždímaným vlhkým mopem (ne mokrým). V případě ošetřování kuchyňských pracovních desek nebo 

menších ploch stírejte dobře vyždímaným hadříkem bez žmolků. 

Strojní:  Zředěný roztok výrobku Wisch-Fix nastříkejte pomocí rozstřikovače rovnoměrně na podlahu. 

Pomocí jednokotoučového čisticího stroje (jako např. Osmo FloorXcenter s bílým padem) odstraňte 

nečistoty. Neprodleně vlhkost setřete nebo ji odstraňte pomocí kulatého Osmo padu z aktivních mikrovláken 
pro strojní čištění. 

Olejování: Pro olejování je nezbytné namáhané a znečištěné plochy podlahy nejprve důkladně vyčistit 
pomocí výrobku Wisch-Fix (dávkování lze zvýšit na poměr max. 1:1). 

Při intenzivním mechanickém čištění (např. čisticím strojem s červeným padem) dojde také k odstranění 

rozpustných voskových a olejových složek. Podlaha musí být po zaschnutí ošetřena tenkou vrstvou Osmo 
Tvrdého voskového oleje. 

 

Upozornění: Pro občasnou obnovu voskového nebo olejovaného nátěru podlah doporučujeme používat 

osvědčený výrobek na bázi přírodních vosků Osmo „ Vosková údržba a čisticí prostředek“. 

 

Složení: Na bázi přírodních rostlinných olejů, 5 – 15 % přírodních mýdel (anionické povrchově aktivní 

látky); < 5 % neionických tenzidů, pečující složky, pomocné látky a konzervační činidla 
(METHYLCHLOROISOTHIAZOLINON, METHYLIZOTHIAZOLINON) 

Skladování: 5 let a déle, je-li výrobek skladován v těsně uzavřených nádobách na suchých místech. 

 

Bezpečnostní pokyny:  

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal 

nebo označení.  

 

Obaly pečlivě vyprázdněte a předejte zpracovateli k recyklaci. 

 

 

První příjemce/distributor : 
Au-Mex spol. s r.o. 
Poděbradská 574/40 
198 00 Praha 9 - Vysočany 
Tel. :  283 933 452 
Fax. : 283 933 472 
 
Výrobce : 

Osmo Holz und Color GmbH&Co. KG 
Affhüppen Esch 12 
D -48231 Warendorf, Německo 
 

 


