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MARKA LUXDECOR  

PRODUKT Olej do parkietu Premium 

 

Parkiety, podłogi, schody 

 

 Zawiera olej tungowy  

 Szlachetna ochrona i dekoracja 

 Odporna na UV 

 Nie powoduje śliskości parkietu 

 

POJEMNOŚĆ 0,75l     2,5l  

WŁAŚCIWOŚCI Olej do parkietu to preparat na bazie naturalnych olejów z dużą zawartością oleju tungowego, 

dzięki czemu charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością. Impregnuje drewno  

i wydobywa jego naturalne piękno. Przeznaczony do podłóg drewnianych, parkietów, 

schodów, itp. wewnątrz pomieszczeń. Do stosowania na drewna europejskie (dąb, sosna itd.) 

i egzotyczne (teak, merbau itd.) gatunki drewna.  

 

SPOSÓB UŻYCIA  Przed użyciem olej należy bardzo dokładnie wymieszać, sięgając szpatułką dna opakowania. 

Także w czasie malowania należy kilkakrotnie przemieszać olej. Chodzi o równomierne 

rozłożenie pigmentu w całej objętości opakowania. Luxdecor Olej do drewna to produkt 

gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. 

 

Nakładanie: Olej nakładać obficie pędzlem lub szmatką, wcierać wzdłuż słojów drewna. Po 

wchłonięciu pierwszej warstwy, nanieść kolejną, aż do nasycenia. Nadmiar zebrać szmatką 

w ciągu 30 minut od aplikacji. Pozostawić na 12 h po czym w taki sam sposób nałożyć drugą 

warstwę. Ostatecznie olej powinien być wtarty do sucha. Pozostawić drewno na co najmniej 

24 h do całkowitego wyschnięcia.  

 

Ostateczny efekt jest uzależniony od stopnia wyszlifowania drewna, gatunku drewna  

i sposobu aplikacji. Do malowania większych powierzchni używać produktów z tej samej partii 

produkcyjnej bądź różne partie zlać do jednego pojemnika i starannie wymieszać.  

 

Odnawianie zabezpieczenia: Olejowanie należy powtarzać co roku. Częstotliwość pielęgnacji 

i renowacji zależy od warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu. W miejscach 

szczególnie intensywnie użytkowanych powierzchnia może wymagać częstszego olejowania. 

Utrata koloru drewna, matowienie lub pojawienie się białych plam oznacza, że należy nałożyć, 

w zależności od potrzeb, 1 lub 2 warstwy oleju na miejsca zniszczone. Po nałożeniu oleju 

powierzchnia powinna być matowa i jednorodna. W celu całkowitej renowacji powierzchni 

należy przetrzeć ją papierem ścierny, odpylić, a następnie postępować tak samo jak  

w przypadku pierwszej aplikacji.  

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być czyste, stabilne, suche, jednolite. 

Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej lub zdzieraka. 
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Dokładnie usunąć stare powłoki farb i lakierów. W razie potrzeby umyć drewno produktem 

Renowator do drewna, po czym dokładnie wysuszyć. Impregnację przeprowadzać przy 

wilgotności drewna poniżej 20%, zaś powietrza atmosferycznego poniżej 80%. 

 

Olejem do drewna można impregnować drewno szlifowane. Powierzchnie (użytkowane 

wewnątrz i na zewnątrz) narażone na owady, grzyby czy pleśnie należy zabezpieczyć 

preparatem biobójczym. 

 

SKŁADOWANIE Przechowywać w temp. 5–25oC, w suchym i przewiewnym miejscu, w oryginalnym szczelnie 

zamkniętym opakowaniu, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani 

innych źródeł ciepła. Chronić przed mrozem.  

 

BEZPIECZEŃSTWO W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. 

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte 

w karcie charakterystyki produktu.  

 

Uwaga!!! Materiały użyte do olejowania (szmatki, papiery, gąbki) mogą ulec samozapłonowi. 

Po zakończeniu prac należy je obowiązkowo umieścić w metalowym pojemniku i zalać wodą 

bądź też unieszkodliwić poprzez spalenie lub zakopanie. Narzędzia (pędzel) należy umyć 

dokładnie benzyną ekstrakcyjną.  

 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny 
oleje naturalne, rozpuszczalnik 

organiczny, pigmenty 

Czas schnięcia 

całkowity 

24 h 

Postać/ kolor 
płynny olej, dostępny w gamie 

kolorów oraz bezbarwny 

Czas schnięcia 

dotykowy 

12 h 

Zapach  
charakterystyczny, ostry 

Sposób nanoszenia pędzel, wałek, tampon 

Ilość warstw  
 1-2 (druga warstwa po 12 h ) 

Wydajność* przy 1 

warstwie 

od 18 do 35 m2/l 

Mycie narzędzi 
Benzyna ekstrakcyjna 

Limit LZO max. 700 g/l 

(kat.A/f/FR)700 g/l 

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

*Wydajność uzależniona jest od gatunku drewna, sposobu wykończenia jego powierzchni i stopnia nasycenia.  


