Olej do mebli ogrodowych
o ekstremalnej odporności
poj. 0,5L

INFORMACJE

• Dzięki wysokiej zawartości filtrów UV, Olej do mebli
Wykończenie

Wydajność

ogrodowych o ekstremalnej odporności długotrwale chroni meble
drewniane narażone na działanie słońca.
• Dzięki zawartości oleju tungowego, który jest najbardziej
wytrzymałym olejem naturalnym, produkt nadaje drewnu

Schnięcie*

Czyszczenie

wyjątkową ochronę przed wodą i wysoką wilgotnością powietrza.
• Zawartość wosku dodatkowo poprawia właściwości
hydrofobowe drewna oraz zwiększa odporność na zaplamienia i
tłuszcz.

*między warstwami

• Mikroporowata struktura pozwala drewnu oddychać.
• Nie pozostawia powłoki na powierzchni dzięki czemu pozwala
zachować kontakt z drewnem.
• Po wyschnięciu nie plami ubrań.

Zastosowanie: do ochrony i dekoracji drewna tekowego i egzotycznego lub gatunków europejskich w
eksploatacji zewnętrznej, np. stołów, krzeseł, ławek, leżaków.

Olej do mebli ogrodowych
o ekstremalnej odporności
PRZYGOTOWANIE
Drewno musi być surowe, czyste i suche.
Drewno surowe lub olejowane: delikatnie przeszlifować papierem ściernym i usunąć pył.
Drewno lakierowane: lakier usunąć mechanicznie lub chemicznie Środkiem do usuwania starych powłok V33, a
następnie lekko przetrzeć papierem ściernym i odpylić.

APLIKACJA
Pierwsza aplikacja:
1. Przed użyciem i w trakcie nakładania produkt dokładnie wymieszać.
2. Podczas nakładania pierwszej warstwy płaskim pędzlem drewno nasączyć obficie olejem.
3. Po 20 minutach zebrać nadmiar oleju za pomocą bawełnianej, niemechacącej się szmatki.
4. Pozostawić do wyschnięcia na 6h, a następnie nałożyć druga warstwę w ten sam sposób.
Pielęgnacja:
• W celu usunięcia drobnych plam zaleca się użycie Środka czyszczącego meble ogrodowe V33.
• Po pojawieniu się białych lub szarych plam lub odbarwień, meble należy odnowić nakładając na drewno, w
zależności od potrzeb 1 lub 2 warstwy oleju. Powierzchnię mebli lekko przetrzeć papierem ściernym, a
następnie nanieść warstwę produktu w wyżej opisany sposób.
• Częstotliwość pielęgnacji i renowacji zależy od warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
• Po nałożeniu oleju powierzchnia powinna być jednorodna i matowa.
• Aby uzyskać więcej informacji można skontaktować się z naszym działem technicznym.

WSKAZÓWKI I PORADY V33
• Idealne warunki nakładania: 12-25°C.
• Aby upewnić się, ze drewno jest odpowiednio zabezpieczone, należy rozlać na drewno odrobinę wody. Jeżeli
kropelki wody tworzą kuleczki, oznacza to, że drewno jest wystarczająco nasączone olejem. Jeżeli woda
zostanie wchłonięta drewno należy pokryć jeszcze jedną warstwą oleju, a następnie powtórzyć test.
• W przypadku miejscowych uszkodzeń lub odbarwień zaleca się nałożenie oleju za pomocą szmatki.
• Efekt ostateczny może się różnić w zależności od gatunku drewna.
• Przed rozpoczęciem pracy zalecamy próbne naniesienie oleju na niewidoczną powierzchnię.
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