Olej do mebli
ogrodowych
poj. 0,5L

INFORMACJE

• Nadaje się do eksploatacji zewnętrznej, do zabezpieczania
Wykończenie

Wydajność

mebli ogrodowych wykonanych z drewna tekowego. Może być
stosowany na drewno surowe lub już zabezpieczone olejem.
• Impregnuje i głęboko nasyca drewno.
• Uwydatnia zarys słojów, upiększa drewno.
• Zapobiega szarzeniu drewna.

Schnięcie*

Czyszczenie

• Zapewnia długotrwałą ochronę przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi i promieniowaniem UV.
• Chroni drewno przed zaplamieniem.
• Nie pozostawia powłoki na powierzchni drewna.

*między warstwami

• Łatwa renowacja – drewno wystarczy pokryć nową warstwą
środka bez konieczności usuwania poprzedniej.
• Regularne stosowanie zapewnia łatwość konserwacji.

Zastosowanie: do ochrony i dekoracji mebli ogrodowych z drewna tekowego i egzotycznego na
zewnątrz.

Olej do mebli ogrodowych
PRZYGOTOWANIE
Stosować na drewno surowe, czyste i suche.
Drewno surowe: oczyścić i usunąć pył.
Drewno lakierowane: lakier usunąć Środkiem do usuwania starych powłok V33, następnie lekko przetrzeć
papierem ściernym aż do odkrycia surowego drewna, po czym odpylić powierzchnię.

APLIKACJA
Przed użyciem i w trakcie nakładania produkt dokładnie wymieszać. Drewno musi być idealnie suche. Nanosić
na niewielkie powierzchnie, za pomocą pędzla. Dla optymalnej ochrony, OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH V33
musi wniknąć głęboko w drewno. W tym celu pierwszą warstwę należy nałożyć obficie. Po upływie 30 minut
usunąć ściereczką nadmiar oleju i pozostawić do wyschnięcia. Powyższe czynności powtarzać tak długo, aż
drewno zostanie całkowicie zaimpregnowane.
Pozostawienie zbyt dużej ilości oleju spowoduje, że powierzchnia będzie się błyszczeć.

WSKAZÓWKI I PORADY V33
• Idealne warunki nakładania: 12-25°C.
• W celu przyspieszenia procesu schnięcia, powyższe czynności należy wykonywać w miejscu dość ciepłym i
posiadającym dobrą wentylację.
• W celu ochrony przed samozapaleniem, nasączone olejem ściereczki przed wyrzuceniem należy przechować
w miejscu chroniącym przed dostępem powietrza w hermetycznie zamkniętym pojemniku.
• W celu usunięcia drobnych plam zaleca się użycie Środka czyszczącego meble ogrodowe V33.
• Przed rozpoczęciem pracy zalecamy próbne naniesienie oleju na niewidoczną powierzchnię.
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