
BEZWZGLĘDNIE  NIE  UŻYWAĆ  DO  MYCIA  MEBLI  DETERGENTÓW  TAKICH
JAK:  PŁYN  DO  NACZYŃ,  PŁYN  DO  MYCIA  SZYB,  ŚRODKÓW  TYPU  PRONTO
ITP., KTÓRE TO ZMYWAJĄ POWŁOKĘ OCHRONNĄ!

Jak dbać o meble olejowane i woskowane

Drewno i okleina użyte do wykonania mebli zostały wybrane ze względu na swoje naturalne piękno i  charakterystyczny
wygląd. Drewno jest wyjątkowym produktem i żadne jego fragmenty nie są identyczne pod względem słojów, rysunku
i koloru.
Drewno i okleina są materiałami naturalnymi posiadającymi zróżnicowane odcienie, zakrzywienia włókien, kolorystykę,
słoje, ilość sęków, promienie rdzeniowe zależne od warunków siedliskowych drzewa, z którego zostały pozyskane. 
Odcień  barwy  powierzchni  mebli  z litego  drewna  i fornirów  naturalnych  zmienia  się  z upływem  czasu  w wyniku
działania światła. Zimno, ciepło i wilgoć również mają wpływ, gdy jest sucho drewno kurczy się, a kiedy wilgotno –
rozszerza.  Brak  lub  niewłaściwa  konserwacja  powoduje  pękanie  drewna  lub  oklein.  Dlatego  bardzo  ważne  jest
przestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji mebli drewnianych i okleinowanych.

Codzienna pielęgnacja
 Używaj miękkiej ściereczki, suchej  lub lekko wilgotnej.
 Nie używaj ostrych gąbek, środków  rysujących.
 Wszelkie mokre plamy wytrzyj  jak najszybciej  do sucha przy użyciu ściereczki  tekstylnej  lub papierowej w  taki

sposób, aby nie rozcierać zbytnio cieczy na powierzchni.
 Powstałych plam i zabrudzeń np. spożywczych nie pozostawiaj do zaschnięcia, ale usuń je jak najszybciej.
 Wycieraj zawsze zgodnie z kierunkiem usłojenia drewna.
 Chroń powierzchnię mebla przed gorącymi przedmiotami stosując odpowiednie maty.
 Unikaj  umieszczania  mebli  bezpośrednio w świetle  słonecznym,  w pobliżu lub w bezpośrednim kontakcie  źródeł

ciepła.
 Jeśli  powstanie  jakakolwiek szkoda lub masz  zapytania  skontaktuj  się  ze  sprzedawcą mebli  lub  z producentem

i zapytaj o radę.

Konserwacja (2–3 razy w roku)
 Konserwuj meble tylko środkami do tego przeznaczonymi, zgodnie z załączoną instrukcją.
 Zestaw do konserwacji mebli można zakupić w salonach oferujących nasze wyroby.

Instrukcja konserwacji mebli olejowanych i woskowanych 
Oleje i woski to produkt naturalny na bazie naturalnych składników i z założenia cały czas wchodzą w reakcję z drewnem
i okleinami. Po jakimś czasie użytkowania mogą powstać takie cechy jak: szorstkość, matowe miejsca, przebarwienia,
wytarte lub błyszczące brzegi,  plamy,  lekkie zarysowania. Wówczas należy zastosować zestaw do konserwacji mebli
olejowanych lub woskowanych.

 Odpyl powierzchnię mebla.
 Odtłuść – przemyj benzyną oczyszczoną (ekstrakcyjną ) powierzchnię blatu z tłustych plam i zabrudzeń.
 Zmatowić powierzchnię blatu wzdłuż słoi zgodnie z rysunkiem drewna, papierem o granulacji P320 lub P180 
 Odpyl powierzchnię suchą ściereczką
 Nanieś równomiernie gąbką niewielką ilość oleju lub wosku do pielęgnacji  i pozostaw na kilka minut. 
 Wytrzyj jego nadmiar do sucha ściereczką
 Meble zostaw do wyschnięcia na 24 godziny.
 W przypadku bardziej porowatego drewna lub bardziej porowatej okleiny  czynność powtórz po 2–3 dniach.

UWAGA !!!
Ze względu na ryzyko samozapłonu materiału zużytą gąbkę i ściereczkę należy zamoczyć w wodzie!!!

Stosowanie wyżej wymienionych zasad w życiu codziennym sprawi, że meble olejowane lub woskowane będą piękne przez wiele lat.


