
• Olej naturalny na bazie oleju tungowego, 

charakteryzującego się wyjątkową odpornością i trwałością, 

służy do ochrony i pielęgnacji drewna narażonego na silne 

oddziaływanie wody i wilgoci.

• Odżywia i chroni drewno przed działaniem wody.

• Zabezpiecza drewno przed przebarwieniami.

• Nadaje się do mycia. Nie powoduje śliskości parkietu.

• Utrwala naturalne piękno drewna.

• Odpowiedni do wszystkich egzotycznych gatunków drewna.

INFORMACJE

Zastosowanie: posadzki drewniane, kratki podłogowe i inne elementy drewniane występujące w 
pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.

Wydajność

Schnięcie*

Wykończenie

Czyszczenie

Olej do łazienek

poj. 0,75L; 2,5L

*między warstwami



Drewno powinno być surowe, czyste i suche.
Drewno surowe lub olejowane: lekko przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie odpylić.
Drewno pokryte warstwą lakieru: wycyklinować, aż do odsłonięcia surowego drewna i odpylić. W razie 
konieczności drewno przemyć wodą lub odtłuścić i pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.
Drewno woskowane: oczyścić za pomocą środka do usuwania wosku, przemyć wodą i pozostawić do 
wyschnięcia. Na koniec przeszlifować papierem ściernym i odpylić.
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PRZYGOTOWANIE

Olej do łazienek

APLIKACJA
Idealne warunki nakładania: 12°C-25°C,  Należy unikać nakładania oleju przy silnym nasłonecznieniu, w 
warunkach wysokiej wilgotności, stosowania na drewno mokre lub mocno nagrzane. Nie nakładać w 
przeciągach. 
1. Przed użyciem i w trakcie nakładania zaleca się mieszanie oleju w celu uzyskania jednorodnej konsystencji. 
2. Nakładając pierwszą warstwę drewno obficie nasączyć olejem za pomocą płaskiego pędzla. 
3. Po 30 minutach usunąć nadmiar oleju czystą, suchą, bawełnianą szmatką w celu uzyskania jednolitej 
matowej powierzchni. Pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin.
4. Nałożyć drugą warstwę.  Po 30 minutach usunąć szmatką nadmiar oleju. Pozostawić do wyschnięcia na 24 
godziny.
5. Zaraz po użyciu umyć narzędzia letnią wodą z mydłem. Należy uważać, żeby na powierzchni drewna nie 
pozostały żadne włókna tkanin.

• Po nałożeniu oleju przez 3 tygodnie unikać kontaktu oleju z wodą.
• W celu jeszcze lepszej ochrony parkietu zaleca się nałożenie trzeciej warstwy oleju.
• W celu zabezpieczenia parkietu przed utratą koloru lub powstawaniem białych plam należy regularnie 
nakładać nową warstwę ochronną oleju.
• W przypadku drewnianych kratek podłogowych produkt należy nałożyć ze wszystkich stron.
• Produkt nie nadaje się do powierzchni drewnianych wewnątrz prysznica.
• Uzyskany kolor może się różnić w zależności od gatunku drewna. Produkt podkreśla naturalną barwę 
drewna. Przed nałożeniem zaleca się wykonanie próby na niewidocznym elemencie drewnianym.

Olej pozwala na miejscową renowacje parkietu. Zniszczone miejsca przetrzeć drobnoziarnistym papierem 
ściernym, odpylić, a następnie nałożyć warstwę oleju za pomocą płaskiego pędzla, po 30 minutach usunąć 
nadmiar. Pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin. W razie konieczności czynność powtórzyć. W przypadku 
całkowitej renowacji powierzchnię umyć, przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, odpylić, a 
następnie nałożyć jedną do dwóch warstw oleju, jak w przypadku pierwszej aplikacji. Powierzchnia powinna 
być jednorodna i matowa.
Częstotliwość pielęgnacji zależy od intensywności użytkowania powierzchni.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

KOLORY

Bezbarwny 
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