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Podążając za tym trendem, firma Hesse-
-Lignal przygotowała obszerny program 
olejowy. Od klasycznych olejów natu-
ralnych, poprzez barwione, z dodatkiem 
modyfikowanych żywic alkidowych, 
aż po oleje z efektem surowego drewna 
- dla każdego zastosowania coś się znaj-
dzie. Hesse świadomie rezygnuje ze sto-
sowania związków zawierających ko-
balt, butoksymu i środków biobójczych.

Chroni przed działaniem 
wilgoci
Najważniejszym punktem progra-
mu olejowego jest nowy olej Wetpro-
tect-Oil. Jest on naturalny zmiesza-
ny z modyfikowanymi żywicami 
alkidowymi. Szczególnie dobrze im-
pregnuje włókna drewna, dzięki 
czemu jeszcze lepiej chroni podłoże 
przed działaniem wilgoci. 
Olej o niskiej lepkości ma doskonałe 
właściwości penetracyjne i powodu-
je, że drewno dobrze się „świeci“. Do-
datkowo, olejowana powierzchnia 
jest antystatyczna.

Od schodów 
po meble
Nowy Wetprotect-Oil może być sto-
sowany do schodów, mebli ku-
chennych i łazienkowych oraz do 
wszystkich popularnych gatunków 
drewna. Ze względu na zdolność do 
ochrony podłoża, polecany jest rów-
nież do stosowania w pomieszcze-
niach wilgotnych. Olej nanosi się 
obficie szpachelką, pędzlem, wał-
kiem lub drobną włókniną ścierną. 
Po upływie odpowiedniego czasu re-
akcji nadmiar jest usuwany. W za-
leżności od tego czy Wetprotect-Oil 
stosowany jest samodzielnie, czy w 
połączeniu z innymi olejami Hesse, 
nakłada się go raz lub dwa. Zwiększa 
to wodoodporność całego wykoń-
czenia i jeszcze lepiej chroni drewno 
przed wilgocią.
Wetprotect-Oil jest zgodny z decopaint, 
wegański i spełnia wymagania norm 
DIN EN 73-1 (bezpieczeństwo zaba-
wek), DIN 53160 część 1 i 2 (odporność 
na ślinę i pot). 

R E K L A M A

Powierzchnia zabezpieczona przed wilgocią
Popyt na ekologiczne powierzchnie do wysokiej jakości mebli, schodów, parkietów i innych elementów wyposażenia z prawdziwego 
drewna jest niezmienny. Szczególnie w połączeniu z długotrwałą, odporną obróbką powierzchni wybranymi olejami i woskami. 
Powierzchnie olejowane są przewiewne. Pochłaniają one wilgoć z powietrza i ponownie ją uwalniają, zapewniając w ten sposób 
zdrowy klimat w pomieszczeniach.

Hesse Wetprotect-Oil - również do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych  

Wetprotect-Oil jest to naturalny olej zmieszany z modyfikowanymi żywicami alkidowymi. Szczególnie dobrze impregnuje 
włókna drewna, dzięki czemu jeszcze lepiej chroni podłoże przed działaniem wilgoci..                                                     Fot. Hesse-Lignal


