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OCHRONA PRZED NIEPOGODk – ochrona powierzchni drewnianych na zewnÈtrz
Deska tarasowa, meble ogrodowe ibdrewniane ogrodzenia
cieszÈ oko. Wbcelu utrzymania
ich wyglÈdu wbdobrym stanie,
naleĝy pamiÚtaÊ obkonserwacji
ochronnej powïoki. Nakïad
pracy wbznacznym stopniu zaleĝy od gatunku drewna.
Drewno twarde, takie jak
teak, jest zbnatury bardzo odporne ibnie wymaga szczególnej
ochrony. Niekorzystne warunki
atmosferyczne sprawiajÈ jednak,
ĝe zbczasem staje siÚ ono
srebrno-szare. Nie kaĝdy akceptuje naturalnÈ patynÚ. Aby
uniknÈÊ tego typu przebarwieñ,
naleĝy regularnie odĂwieĝaÊ naturalny kolor drewna.
TARASY ORAZ
MEBLE OGRODOWE
NALE¿Y NATURALNIE
KONSERWOWAm OLEJEM
Najlepszym rozwiÈzaniem skutecznie
chroniÈcym drewno przed sïoñcem, deszczem oraz utratÈ koloru jest olej OLINATURA Yacht & Teaköl. DziÚki dodatkowej ochronie przed promieniami UV
zabezpiecza on tarasy, obramowania basenów, pokïady jachtów oraz meble ogrodowe zbtwardego lub egzotycznego drewna oraz impregnowane pod ciĂnieniem
drewno miÚkkie przed skutkami oddziaïywania warunków atmosferycznych.
Oksydacyjnie schnÈcy produkt na bazie
oleju lnianego wnika gïÚboko wbstrukturÚ drewna ibwypeïnia kapilary. Zapewnia
bardzo skutecznÈ ochronÚ przed dziaïaniem wody. Drewno zachowuje przy
tym otwarte pory ibjest paroprzepuszczalne. WchïoniÚta wilgoÊ zbpowietrza
moĝe zostaÊ ponownie oddana do otoczenia. Oprócz bezbarwnej wersji Natura
oferowany jest wariant pigmentowany
Teak, przeznaczony do koloryzowania lub
ochrony koloru drewna. Oba oleje pozba-
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wione sÈ biocydów i nadajÈ siÚ do drewna
uĝytkowanego wbpomieszczeniach.

REGULARNE OD¥WIE¿ANIE
ZAPOBIEGA SZARZENIU
Drewno olejowane szarzeje zbupïywem czasu. Aby uniknÈÊ tego typu przebarwieñ
ze wzglÚdów estetycznych, naleĝy regularnaie odĂwieĝaÊ naturalny kolor drewna. PowierzchniÚ przed naniesieniem oleju, naleĝy oczyĂciÊ wodÈ oraz preparatem
OLI-NATURA Holzaußenreiniger, który
wbzaleĝnoĂci od stopnia zanieczyszczenia
wcieramy nylonowÈ szczotkÈ wzdïuĝ wïókien drewna. Wbprzypadku mebli ogrodowych zaleca siÚ delikatnie przeszlifowaÊ
oczyszczonÈ powierzchniÚ papierem Ăciernym obwysokiej granulacji. Po oczyszczeniu
oraz osuszeniu za pomocÈ szczotki do olejowania, pÚdzla, waïka lub szmatki baweïnianej naleĝy nanieĂÊ jednÈ lub dwie warstwy oleju OLI-NATURA Yacht & Teaköl.
WbzaleĝnoĂci od temperatury powierzchnia
jest pyïosucha po 1–2 godzinach, abcaïkowite utwardzenie nastÚpuje po 2–3 dniach.
Olejowanie moĝna równieĝ przeprowadziÊ
bez szlifowania.
¥rodki ibnarzÚdzia niezbÚdne do pielÚgnacji podïóg drewnianych ibtarasów znajdziecie Pañstwo na naszej stronie internetowej www.dlapodlogi.pl. }
www.dlapodlogi.pl
tel. 22 599 42 41
e-mail: serwis@dlapodlogi.pl

5/2017

2017-04-25 19:02:36

