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TARASY ORAZ 
MEBLE OGRODOWE 
NALE Y NATURALNIE 
KONSERWOWA  OLEJEM 
Najlepszym rozwi zaniem skutecznie 
chroni cym drewno przed s o cem, desz-
czem oraz utrat  koloru jest olej OLI-
NATURA Yacht & Teaköl. Dzi ki dodat-
kowej ochronie przed promieniami UV 
zabezpiecza on tarasy, obramowania ba-
senów, pok ady jachtów oraz meble ogro-
dowe z twardego lub egzotycznego drew-
na oraz impregnowane pod ci nieniem 
drewno mi kkie przed skutkami oddzia-
ywania warunków atmosferycznych. 

Oksydacyjnie schn cy produkt na bazie 
oleju lnianego wnika g boko w struktu-
r  drewna i wype nia kapilary. Zapewnia 
bardzo skuteczn  ochron  przed dzia-
aniem wody. Drewno zachowuje przy 

tym otwarte pory i jest paroprzepusz-
czalne. Wch oni ta wilgo  z powietrza 
mo e zosta  ponownie oddana do oto-
czenia. Oprócz bezbarwnej wersji Natura 
oferowany jest wariant pigmentowany 
Teak, przeznaczony do koloryzowania lub 
ochrony koloru drewna. Oba oleje pozba-

wione s  biocydów i nadaj  si  do drewna 
u ytkowanego w pomieszczeniach. 

REGULARNE OD WIE ANIE 
ZAPOBIEGA SZARZENIU
Drewno olejowane szarzeje z up ywem cza-
su. Aby unikn  tego typu przebarwie
ze wzgl dów estetycznych, nale y regu-
larnaie od wie a  naturalny kolor drew-
na. Powierzchni  przed naniesieniem ole-
ju, nale y oczy ci  wod  oraz preparatem 
OLI-NATURA Holzaußenreiniger, który 
w zale no ci od stopnia zanieczyszczenia 
wcieramy nylonow  szczotk  wzd u  w ó-
kien drewna. W przypadku mebli ogrodo-
wych zaleca si  delikatnie przeszlifowa
oczyszczon  powierzchni  papierem cier-
nym o wysokiej granulacji. Po oczyszczeniu 
oraz osuszeniu za pomoc  szczotki do ole-
jowania, p dzla, wa ka lub szmatki bawe -
nianej nale y nanie  jedn  lub dwie war-
stwy oleju OLI-NATURA Yacht & Teaköl. 
W zale no ci od temperatury powierzchnia 
jest py osucha po 1–2 godzinach, a ca ko-
wite utwardzenie nast puje po 2–3 dniach. 
Olejowanie mo na równie   przeprowadzi
bez szlifowania. 

rodki i narz dzia niezb dne do piel -
gnacji pod óg drewnianych i tarasów znaj-
dziecie Pa stwo na naszej stronie interne-
towej www.dlapodlogi.pl.

Deska tarasowa, meble ogro-
dowe i drewniane ogrodzenia 
ciesz  oko. W celu utrzymania 
ich wygl du w dobrym stanie, 
nale y pami ta  o konserwacji 
ochronnej pow oki. Nak ad
pracy w znacznym stopniu zale-
y od gatunku drewna. 

Drewno twarde, takie jak 
teak, jest z natury bardzo od-
porne i nie wymaga szczególnej 
ochrony. Niekorzystne warunki 
atmosferyczne sprawiaj  jednak, 
e z czasem staje si  ono 

srebrno-szare. Nie ka dy ak-
ceptuje naturaln  patyn . Aby 
unikn  tego typu przebarwie ,
nale y regularnie od wie a  na-
turalny kolor drewna.

OCHRONA PRZED NIEPOGOD  – ochrona powierzchni drewnianych na zewn trz
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