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Podstawowe informacje 
Drewno jest naturalnym, ciepłym materiałem budowlanym. Za jego pomocą można uzyskać 
różne, indywidualne efekty dekoracyjne. Drewno reguluje poziom wilgotności, zapewniając 
zdrowy klimat w pomieszczeniach. Znakomicie nadaje się do produkcji elementów 
wyposażenia, które tworzą odprężający charakter wnętrza. 
Niestety drewno zapewnia ograniczoną odporność na wodę. Jednak jeśli uwzględnimy 
szczególne właściwości i wymagania tego materiału, możliwe będzie jego zastosowanie 
również w pomieszczeniach wilgotnych. 

Poniżej zamieściliśmy dwa zalecenia dotyczące struktury powłoki: 

1) Powłoka olejowa do powierzchni o szczególnie wysokiej wodoodporności: 

• Dostosowane do gatunku drewna przeszlifowanie surowego nośnika z odpyleniem  
• Nałożyć obficie 1 x WETPROTECT-OIL OE 52068 

- Po 5 - 10 min czasu działania wykonać docieranie i usunąć nadmiar  
  za pomocą bawełnianej szmatki 
- Suszenie: 6 - 8 h / 20 °C temperatury pokojowej 
 

Następnie ponownie 
 

• Nałożyć obficie 1 x WETPROTECT-OIL OE 52068 
- Po 5 - 10 min czasu działania wykonać docieranie i usunąć nadmiar  
  za pomocą bawełnianej szmatki, aż cała powierzchnia będzie wyglądać na suchą 
- Suszenie: > 16 h / 20 °C przy wystarczającej wymianie powietrza 
- Pełna obciążalność osiągana jest po okresie ok. 7 d / 20 °C 

 
Zalety powłoki: 
➢ Doskonała wodoodporność przy użyciu tylko jednego materiału. 
➢ Produkcja w ciągu jednego dnia. 
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2) Powłoka olejowa do powierzchni o bardzo dobrej wodoodporności  
i właściwościach dotykowych imitujących powłokę woskową 

• Dostosowane do gatunku drewna przeszlifowanie surowego nośnika z odpyleniem  

• Nałożyć obficie 1 x WETPROTECT-OIL OE 52068 
- Po 5 - 10 min czasu działania wykonać docieranie i usunąć nadmiar   
  bawełnianą szmatką 
- Suszenie: 6 - 8 h / 20 °C temperatury pokojowej 

• Lekko wygładzić papierem o ziarnistości 320 - 600  
• 1 x NATURAL-SOLID-OIL GE 11254 nałożyć za pomocą delikatnego runa polerskiego 

i równomiernie docierać  
- Po krótkim czasie działania usunąć nadmiar miękką 
  bawełnianą szmatką, aż cała powierzchnia będzie wyglądać na suchą  
- Suszenie: > 16 h / 20 °C przy wystarczającej wymianie powietrza 

 
Opcjonalnie ponownie 
 

• 1 x NATURAL-SOLID-OIL GE 11254 nałożyć za pomocą delikatnego runa polerskiego i 
równomiernie docierać  
- Po krótkim czasie działania usunąć nadmiar miękką 
  bawełnianą szmatką, aż cała powierzchnia będzie  
  wyglądać na suchą 
- Suszenie: > 16 h / 20 °C przy wystarczającej wymianie powietrza 
- Pełna obciążalność osiągana jest po ok. 7 d / 20 °C 

 
Zalety powłoki: 
➢ Powłoka kombinowana z użyciem oleju naturalnego niezawierającego LZO 
➢ Powierzchnia odpowiednia do kontaktu z artykułami spożywczymi 
➢ Powierzchnia o działaniu antybakteryjnym 
➢ Powierzchnia wykazuje właściwości dotykowe imitujące powłokę woskową 
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Wskazówki specjalne: 
• Olejowane powierzchnie kontrolować regularnie pod kątem uszkodzeń mechanicznych.  
• Uszkodzenia należy natychmiast usunąć, wykonując dodatkowe olejowanie (w najlepszym 

przypadku za pomocą oryginalnego oleju).  
• Tylko w taki sposób można zagwarantować długotrwałą odporność na wodę. 
• Wyszczególnione materiały nie zawierają fungicydów ani herbicydów i dlatego nie są 

odpowiednie do użycia na gatunkach drewna podatnych na siniznę w pomieszczeniach 
wilgotnych. 

• Zwłaszcza poziome powierzchnie drewniane mogą zostać uszkodzone uszkodzeń w 
przypadku niespływającej wody. Dlatego wodę rozpryskową należy wycierać suchą 
szmatką.  

• Stojąca woda lub długotrwała, zbyt wysoka wilgotność powietrza tworzą miejsca 
sprzyjające rozwojowi pleśni. 

• Lekkie plamy (z kamienia) na olejowanych powierzchniach można usunąć za pomocą 
odpowiedniej szmatki lekko zwilżonej wodą, ewentualnie z dodatkiem łagodnego środka 
czyszczącego.  

• Bliższe informacje można znaleźć w naszej instrukcji czyszczenia i pielęgnacji powierzchni 
olejowanych i lakierowanych.  

• Woda po goleniu, środki do koloryzacji włosów, zmywacze do paznokci lub podobne 
substancje pozostawiają trwałe plamy na olejowanych powierzchniach. 

 
Proszę sprawdzić na podstawie próbki wykonanej na oryginalnym podłożu, czy 
proponowane przez nas zalecenia dotyczące struktury powłoki spełniają Państwa 
wymagania. 
 
 
 
Uwaga: 
Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i 
starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie powodują 
powstania jakichkolwiek zobowiązań prawnych. Zainteresowanych odsyłamy również do 
naszych warunków handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 


