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Podstawy pielęgnacji
mebli olejowanych

Instrukcja konserwacji
mebli olejowanych

Okleina naturalna i drewno to materiały naturalne charakteryzujące się różnorodną kolorystyką,
ułożeniem włókien, usłojeniem, ilością sęków, ilością promieni rdzeniowych, a wszystko
to zależne od obszarów z których zostało pozyskane. Zarówno drewno jak i okleina naturalna
z biegiem czasu zmieniają swój odcień na bardziej żółty pod wpływem działania światła.
Wilgotność powietrza, oraz temperatura w pomieszczeniu również odgrywa ważną rolę ponieważ
wraz z przyrostem wilgoci drewno pęcznieje (nabiera na objętości), lub kurczy wraz ze spadkiem
wilgoci.
Bardzo ważnym jest przestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji mebli drewnianych, które
dołączane są do każdego produktu.

Oleje do drewna to produkty pochodzenia naturalnego, ich cechą naturalną jest penetracja wgłąb
drewna. Wraz z upływem czasu mogą powstać typowe cechy drewna olejowanego: miejscowe
przebarwienia, matowość, szorstkość, wytarte krawędzie, plamy oraz zarysowania powierzchni –
i jest to naturalne. Dlatego należy użyć zestawu do konserwacji mebli olejowanych.

Meble wykończone olejami wymagają regularnej konserwacji i właściwej pielęgnacji. Dlatego
aby zachować jak najlepszy wygląd drewna, meble powinny być olejowane dwa razy w roku lub
częściej jeśli istnieje taka potrzeba.

Do dzieła!

Zestaw do konserwacji mebli olejowanych, zawierający niezbędne produkty możecie Państwo
nabyć w salonach oferujących nasze meble.

zasady ogólne
 mokre plamy i zachlapania wycieraj jak
najszybciej, używając do tego ręczników
papierowych lub tekstylnych dbając o to by
nie rozetrzeć cieczy zbytnio na powierzchni
 nie pozostawiaj plam i zabrudzeń do wyschnięcia, lecz usuń je jak najszybciej
 używaj miękkich ściereczek – suchych lub
zwilżonych wodą lub wodą z dodatkiem
szarego mydła
 pamiętaj aby wycierać zawsze wzdłuż
słojów drewna
 nie używaj ostrych gąbek i szczotek
powodujących zarysowania powierzchni
 nie używaj środków typu Pronto, ani innych
penetrujących drewno
 chroń powierzchnię blatów przed gorącymi
przedmiotami stosując odpowiednie maty
lub podkładki
 alkohol może odbarwić powierzchnię blatu
 unikaj bezpośredniego kontaktu mebli ze
światłem słonecznym oraz źródłami ciepła
(grzejniki, kominki)

konserwacja
 pamiętaj aby konserwować meble
środkami tylko do tego
przeznaczonymi, zgodnie z dołączoną
instrukcją
 zestaw do konserwacji mebli
olejowanych zawiera:
- instrukcję
- papier ścierny P320
- papier ścierny P120
- olej
- szmatkę
- rękawiczkę jednorazową

ZALECA SIĘ PRZEPROWADZENIE PRÓBY konserwacji na niewidocznej z zewnątrz
powierzchni mebla w celu sprawdzenia zamierzonego efektu.
W PRZYPADU OLEJÓW PIGMENTOWANYCH może nieznacznie zmienić się odcień, dlatego
zaleca się olejowanie całej powierzchni

1. Wymyj powierzchnię przeznaczoną do konserwacji za pomocą miękkiej ściereczki
nawilżonej wodą lub wodą z szarym mydłem
2. Poczekaj aż powierzchnia będzie sucha
3. Za pomocą papieru ściernego P320 należy zmatowić powierzchnię w celu zwiększenia
przyczepności dla warstwy oleju. Wykonuj TYLKO ruchy prostoliniowe wzdłuż słojów
drewna (szlifowanie w poprzek słojów może spowodować zarysowania które trudno
będzie usunąć)
4. Przy głębszych zarysowaniach użyj papieru P120. Jest to papier o wiele „agresywniejszy”
dlatego w przypadku miejscowego szlifu powstanie inna struktura – co wpłynie na
odbijanie światła od powierzchni. Zaleca się szlifowanie całej powierzchni papierem P120
i następnie poprawienie papierem P320 w celu uzyskania gładkości.
5. Odpyl powierzchnię najlepiej za pomocą odkurzacza. Pozostawiony pył utwardzi się wraz
z olejem i nie będzie możliwości jego usunięcia
6. Nanieś olej szmatką na powierzchnię wykonując ruchy okrężne (chodzi o to aby jak
najwięcej oleju wetrzeć w słoje drewna). Do tego celu można również użyć pędzla.
7. Pozostaw na ok. 20 – 30 min. aby olej wniknął w drewno, po tym czasie olej zaczyna się
utwardzać – więc należy jego nadmiar usunąć suchą szmatką. Nieusunięcie nadmiaru oleju
spowoduje nierówną powierzchnię – mogą powstać wyczuwalne grudki. W takiej sytuacji
należy poczekać 24 godziny aż olej się utwardzi, ponownie przeszlifować papierem P320
i powtórzyć olejowanie.
POMIESZCZENIE w którym będziemy konserwować mebel powinno być odpowiednio
zabezpieczone przy użyciu folii ochronnej lub innych materiałów aby nie zachlapać dywanów,
paneli lub innych mebli, ponieważ plamy powstałe z oleju będą trudne do usunięcia.

UWAGA !!!
Oleje do drewna zawierają substancje lotne, które w momencie odparowywania mogą
spowodować SAMOZAPŁON szmatki lub zachlapanych kartonów, dlatego zaleca się
zamoczenie w wodzie lub zutylizowanie.

