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OLI-NATURA Wood-Refresher 

ХИДРОМАСЛО  ЗА  ОСВЕЖАВАНЕ  И  ПОДДРЪЖКА  НА  ВСИЧКИ  ОБРАБОТЕНИ  С  МАСЛО  ПОРЕСТИ  ДЪРВЕНИ 
ПОДОВЕ, СТЪЛБИ И МЕБЕЛНИ ПОВЪРХНОСТИ. БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗТВОРИТЕЛИ.
 
OLI-NATURA  Освежител  за  дърво  е  специално  разработен  за  грижа  и  освежаване  на  всички  третирани  с  масло 
порести дървени мебели, стълби и паркетни подове. В допълнение, продуктът е подходящ за повърхности, които са
 били  фабрично  обработени  с  масло  (направете  тест).  Той  подновява  защитния  ефект  и  осигурява 
водоотблъскваща повърхност, без да променя цвета на дървото. В допълнение подхранва и се грижи за дървото,  
като  създава  антистатична  повърхност,  така  че  да  се  привлича  малко  прах.  Продуктът е лесен за употреба, без 
мирис,  без  разтворители  и  е  природосъобразен. Благодарение  на  интелигентната  формула,  напоените  с  масло 
парцали,  тампони  или  четки  не  са  предразположени  към  самозапалване.  Втвърденият  материал  е  безопасен  за 
хората, животните и растенията. Устойчив е на слюнка и изпотяване съгласно DIN 53160 и отговаря на DIN EN 71-3 
(безопасност на играчките).
Свойства и стандарти за изпитване:  
• DIN EN 71-3 (безопасност на играчките) 
• DIN 53160 (устойчив на слюнка и пот) 
• Без съдържание на ЛОС и без съдържание на формалдехид, кобалт и оксим. 
Код за поръчка: Безцветен (A04429) 
Опаковка: 1 л 
Състав:            естествени  възобновяеми  суровини  (модифицирано  ленено  масло,  емулгирано  във  вода), 
изсушаващи агенти без съдържание на олово и кобалт, силициев диоксид, микронизирани восъци

Срок на годност:   24 месеца в неотваряна оригинална опаковка. Температура на съхранение и транспорт: под + 30°C / над+5°С.
Класифициране: За подробности относно етикетирането и инструкции за безопасност, моля, вижте нашия лист с данни за 
безопасност на адрес www.oli-lacke.de.
Разход: 1 слой I 20-30 гр./кв.м. на слой (30-50 кв.м./л.), в зависимост от типа дърво 
Инструменти: Плосък моп или пулверизатор, памучна кърпа или бял тампон   
Инструкции за употреба:  
• Оптимални условия на работа: +20°C и 50% относителна влажност. Не използвайте при температура на пода под +15°C. 
•     Нанесете при стайна температура и разклатете добре преди употреба!  
• Отстранете излишното количество, за да избегнете образуване на локви. 
• Съхнене: Уверете се, че прозорците са оставени отворени по време на работа, за да се постигне циркулация на въздуха. 
• За широкопорести, обработени с масло повърхности -ако имате съмнения, направете тест на отделен участък. 

 
Препоръки за поддръжка:   
1. Преди всякакви грижи се препоръчва предварително сухо почистване и мокро почистване със сапун за дърво OLI-NATURA.
2.   Разклатете опаковката добре преди употреба. 
3. a)Пълно освежаване на големи участъци: 

Нанесете около 20-30 гр./кв.м. (30-50 кв.м./л.) от продукта тънко и равномерно чрез пулверизатор или плосък моп. 
Работете със застъпване. Полирайте го на ръка или с машина с бяла подложка веднага.
 
b) Частично освежаване на малки повърхности:  
Накиснете белия тампон или памучна кърпа с освежителя (около 20-30 гр./кв.м.) и полирайте. Отстранете излишното 
масло със суха памучна кърпа.  
 

Съхнене: На повърхността ще може да се стъпва внимателно след 2 часа. За да е напълно готова за експлоатация, трябва 
да съхне една нощ. Защитете я от вода през това време. 

Нашите устни и писмени препоръки за употреба могат да предоставят само необвързващи съвети. Те се основават на нашия опит
и текущото състояние на знанията ни по отношение на практическата употреба. Тези препоръки обаче не освобождават
потребителя  от  задължението  да  тества  пригодността  на  продукта  по  предназначение  сам.  Това  изявление  заменя  всички 
предишни версии.  Редакция: 05022018//sst 
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