
• Pozwala zachować kontakt z drewnem i cieszyć oko jego 

naturalnym wyglądem.

• Na bazie naturalnego oleju tungowego, 

charakteryzującego się wyjątkową odpornością i 

trwałością.

• Odżywia drewno i chroni je przed plamami, działaniem 

wody i zarysowaniami.

• Doskonale nadaje się na europejskie (dąb, sosną itp.) i 

egzotyczne (tek, merbau itp.) gatunki drewna. 

• Nie powoduje śliskości parkietu. Nie postawia plam.

INFORMACJE

Zastosowanie: do starych i nowych parkietów, podłóg i schodów wykonanych z drewna. Nadaje się do 
stosowania na europejskie i egzotyczne gatunki drewna.

Wydajność

Schnięcie*

Wykończenie

Czyszczenie

Olej naturalny
do parkietu

poj. 1L; 2,5L

*między warstwami



Drewno powinno być surowe, czyste i suche. 
Drewno surowe: Przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.  
Drewno pokryte warstwą lakieru: Wycyklinować, aż do odsłonięcia surowego drewna i odpylić.
Drewno pokryte woskiem: Usunąć warstwy wosku, wyszlifować do surowego drewna i odpylić.

V33 Polska Sp. z o.o.  ul Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo

adres e-mail: v33pl@v33.com tel. 061 8945100

PRZYGOTOWANIE

APLIKACJA
Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. 
1. Nakładając pierwszą warstwę, drewno obficie nasączyć olejem za pomocą pędzla. Po 30 minutach nadmiar 
oleju zetrzeć czystą, suchą szmatką.
2. Pozostawić do wyschnięcia na 12h, a następnie nałożyć drugą warstwę.
3. Po 30 minutach namiar zetrzeć szmatką. Pozostawić do wyschnięcia na 24h – 48h.

• Po nałożeniu oleju przez 3 tygodnie należy unikać kontaktu powierzchni z wodą.
• Nakładanie na drewno porowate (buk, świerk, itp.): Aby przekonać się czy drewno jest porowate, rozlać na 
powierzchnię odrobinę wody. Jeśli krople wody szybko wnikną w drewno zalecamy nałożenie trzeciej warstwy 
Oleju w taki sam sposób, jak nakładano drugą powłokę.
• Parkiet pokryty olejem należy regularnie pielęgnować. 
• Ostateczny efekt wykończenia zależy od gatunku drewna. Przed rozpoczęciem prac zalecamy naniesienie 
oleju na niewielką powierzchnię w celu wykonania próby.

Stosowanie oleju do wykończenia parkietu ma tę zaletę, że umożliwia miejscową renowację parkietu (w razie 
wypadku lub chwilowo zwiększonego natężenia ruchu, itp.). Parkiet w tym miejscu należy lekko przeszlifować, 
odpylić i pokryć warstwą Oleju do parkietu V33. Pozostawić do wyschnięcia na 24h – 48h. W razie 
konieczności nałożyć jeszcze jedną warstwę oleju. 
W celu całkowitej renowacji parkietu, powierzchnię należy przetrzeć papierem ściernym, odpylić, a następnie 
nałożyć dwie warstwy oleju – tak samo jak w przypadku pierwszej aplikacji.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

KOLORY

Bezbarwny Miodowy Merbau Wenge

Olej naturalny do parkietu
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