
Kuchyňské desky  
a ostatní povrchy 
upravené OSMO TOP olejem 
Jemné nečistoty odstraňte přípravkem OSMO čistič sprej 
s použitím bavlněného hadru. Vždy, když budete potřebo-
vat, doporučujeme používat alespoň 1× za 2–3 týdny.
Hrubé nečistoty, k jejichž odstranění nebude stačit přípra-
vek OSMO čistič sprej, odstraňte přípravkem OSMO inten-
zivní čistič s použitím bavlněného hadru. Doporučujeme 
alespoň 1× ročně.
Pokud se na povrchu začínají tvořit suché skvrny, je vhod-
né daný povrch obnovit pomocí přípravku OSMO TOP olej 
naneseným bavlněným hadrem. Předtím je třeba povrch 
očistit přípravkem OSMO čistič sprej, v případě hrubých 
nečistot přípravkem OSMO intenzivní čistič. Po zaschnutí je 
možné druhý den aplikovat přípravek OSMO TOP olej. Po 
tomto ošetření je možné povrch opět používat následující 
den.
Produkty povrchově upravené OSMO TOP olejem jsou 
vhodné pro běžnou práci v kuchyni, koupelnách a také na 
běžné užívání jídelních stolu a podobného nábytku. Pro 
stále hezký povrch se nesmí nechávat voda a jiné kapa-
liny dlouhodobě na povrchu. Nesmí se na něm krájet, ani 
nechávat horké nádobí. Dřevěné prvky se podle vlhkosti 
tvarově mění, je to jejich přirozená vlastnost. Nesmí se mýt 
jinými přípravky než OSMO. Zejména se nesmí používat 
odmašťovací prostředky jako je například Jar. 
Při větším poškození, které nejde opravit běžným výše 
uvedeným postupem, volejte BV studio! Přijedeme k vám 
a opravíme vám povrch nábytku tak, aby byl jako předtím.

Nábytek, schody  
a ostatní povrchy
upravené přípravkem OSMO 3032 voskoolej zátěžový
Jemné nečistoty odstraňte přípravkem OSMO čistič sprej 
s použitím bavlněného hadru. Vždy, když budete potřebo-
vat, doporučujeme používat alespoň 1× za 2–3 týdny.
Hrubé nečistoty, k jejich odstranění nebude stačit přípravek 
OSMO čistič sprej, odstraňte přípravkem OSMO intenzivní 
čistič s použitím bavlněného hadru. Doporučujeme alespoň 
1× ročně.
Pokud se na povrchu začínají tvořit suché skvrny, je vhod-
né daný povrch obnovit pomocí přípravku OSMO údržbo-
vý olej naneseným bavlněným hadrem. Pozor! Na povrchy 
s bílou barvou se musí použít údržbový olej pro bílé vo-
skooleje. Předtím je třeba povrch očistit přípravkem OSMO 
čistič sprej, nebo v případě hrubých nečistot přípravkem 
OSMO intenzivní čistič. Po zaschnutí je možné druhý den 
aplikovat přípravek OSMO údržbový olej podle barevnosti. 
Po tomto ošetření je možné povrch opět používat následu-
jící den.
Produkty povrchově upravené OSMO 3032 voskoolejem 
jsou vhodné pro běžný nábytek, schody, podlahy, atd. Při 
použití penetrace jsou vhodné i do koupelen. Pro stále hez-
ký povrch se nesmí nechávat voda ani jiné kapaliny dlou-
hodobě na povrchu. Nesmí se na něm krájet ani nechá-
vat horké nádobí. Dřevěné prvky se podle vlhkosti tvarově 
mění, je to jejich přirozená vlastnost. Nesmí se omývat ji-
nými přípravky než OSMO. Zejména se nesmí používat 
odmašťovací prostředky jako je například Jar. 
Při větším poškození, které nejde opravit běžným, výše 
uvedeným postupem, volejte BV studio! Přijedeme k vám 
a opravíme vám povrch nábytku tak, aby byl jako předtím.

Péče a údržba dřevěných povrchů
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