Olej do blatów kuchennych
- do olejowania blatów kuchennych i stołów
Preparing today for tomorrow

• Bardzo wysoka odporność
na wodę i brud
• Zarówno do jasnych jak
ciemnych gatunków drewna
• Podkreśla naturalne odcienie
drewna
• Zalecany od strony
biologii zamieszkania

Produkt info
Opakowanie: 0,75 I
Wydajność: 9-11 m2/l.
Dostępny: naturalny i biały

Zastosowanie

Obróbka dodatkowa

Do gruntowania i pielęgnacji blatów kuchennych i mebli.

Nadmiar oleju zebrać, po czym powierzchnię wypolerować
czystą i suchą szmatką bawełnianą. W przypadku silnie

Rezultat

chłonących powierzchni olejowanie powtórzyć.

Olej wnika głęboko w pory drewna i zabezpiecza

Zmywanie i pielęgnacja

je od wewnątrz.
Olej w kolorze naturalnym zalecany jest do ciemnych
gatunków drewna, zaś biały do jasnych.

Do regularnego zmywania stosować Intensywny zmywacz
lub Mydło podłogowe.
Do odnawiania zastosować olej do blatów kuchennych.

Obróbka
Nanosić pędzlem na czystą i suchą powierzchnię;
wetrzeć wkładką polerską.
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Tak pracuje się poprawnie…
Olej do blatów kuchennych
- olejowanie blatów kuchennych i stołów

Preparing today for tomorrow

Narzędzia
Pędzel, wałek i szmata bawełniana.
Papier do szlifowania na mokro
o ziarnistości 320-400 oraz biała
wkładka polerska.
Narzędzia czyścić rozcieńczalnikiem
do oleju.

Wskazówka bezpieczeństwa!

1

Szmaty nasączone olejem mogą
ulec samozapaleniu. Szmaty po
wykorzystaniu spalić lub nasączyć
wodą i przechowywać w szczelnie
zamkniętym pojemniku, po czym
utylizować.

2

Olej do blatów kuchennych nadaje się zarówno do nowych,

2 Olej przed użyciem starannie wymieszać. Nanosić pędzlem

olejowanych lub przeszlifowanych powierzchni drewnianych.

lub wałkiem tak, aby uzyskać równomiernie kryjącą

Olej naturalny intensywnie podkreśla strukturę drewna i jest

warstwę. Pozostawić na 20-30 minut aby olej

zalecany do ciemnych gatunków drewna; mahoń, merbau,

mógł wniknąć w drewno. Dodatkowo olej można

tek, wiśnia, itp. Do jasnych gatunków; jesion, dąb, buk, klon,

przeszlifować na mokro papierem ściernym o ziarnistości

brzoza, sosna, itp. polecamy olej biały.

320-400 wzdłuż włókien drewna. Następnie zebrać
szmatą nadmiar oleju i wytrzeć powierzchnię do sucha.

1 Drewno musi być czyste i suche. Powierzchnię starannie
przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 180.
Zmyć intensywnym zmywaczem z wodą, po czym
pozostawić na 8 godzin do wyschnięcia.

Na powierzchni nie mogą pozostawać resztki oleju.
Drewno wypolerować dodatkowo białą wkładką. Powtórzyć
obróbkę w przypadku bardzo chłonnych powierzchni.
Olej utwardza się po 24 -48 godzinach przy temperaturze
20ºC. W tym czasie chronić drewno przed wodą.

Pielęgnacja
Od czasu do czasu powierzchnię odświeżyć olejem do blatów.
Wcześniej umyć Intensywnym zmywaczem.
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