
W arto wiedzieć, że 
profesjonalne, no-
woczesne oleje do 

drewna nie są w stu procentach 
ekologiczne. Są one kompo-
nowane z naturalnych olejów 

Naturalne  
i przyjemne w dotyku 

PROFESJONALNE OLEJE DO DREWNA

S O P U R  S P.  Z  O . O .

Jeszcze parę lat temu na polskim rynku meble olejowane były rzadkością. Kupujący chętniej 
wybierali meble solidnie zabezpieczone lakierem a bardzo sceptycznie podchodzili do powłok, 
które wymagały odnawiania. Dziś ten sposób myślenia ustępuje miejsca podejściu bardziej 
„ekologicznemu”, gdzie ważniejszy jest kontakt z naturą i poczucie, że obcujemy z czymś 
autentycznym. Choć oleje mają swoje wady (wspomniana potrzeba odnawiania powłoki, mniejsza 
odporność na różnego rodzaju uszkodzenia), mają też szereg zalet. Olej wnika w drewno, 
wzmacniając i odżywiając je. Zapobiega jego pękaniu, pozwala oddychać, sprawia, że nie chłonie 
wody. Jest bardzo przyjemny w dotyku, o aksamitnym połysku.   

(lniany, tungowy) ale często za-
wierają dodatki syntetycznych 
żywic i rozpuszczalników. To te 
dodatki odpowiadają za takie 
parametry lakierów, jak czas 
schnięcia, lepkość i odporność 

powłoki. Bez nich sam olej był-
by bardzo mało odporny na 
brud, szybko by się degrado-
wał, nie chroniłby drewna przed 
żadnymi uszkodzeniami me-
chanicznymi, a każdy rozlany 
płyn zostawiałby trwały ślad. 
Dlatego szukając dobrego ole-
ju do mebli czy podłóg warto 
sięgnąć po profesjonalne pro-
dukty. Warto również wiedzieć, 
że za produkty o wysokiej ja-
kości nie trzeba przepłacać. 
Olejami o wysokich parame-
trach jakościowych i w dobrej 
cenie są Olej Twardy do Me-
bli oraz Olej NANO do Podłóg 
polskiej firmy Sopur. Oleje te 
tworzą twarde powłoki, bar-
dzo odporne na zarysowania, 
temperaturę oraz płyny sto-
sowane w gospodarstwie do-
mowym. Posiadają przyjemny 
zapach i są przystosowane do 
łatwej aplikacji pędzlem. Cha-
rakteryzują się bardzo dobrą 
przyczepnością do podłoża, 
krótkim czasem schnięcia oraz 

Olej Twardy do Mebli  
– kolory.
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dużą wydajnością. Co ważne, są 
zgodne z normą PN-EN 71-3 
(mogą być stosowane na me-
ble oraz zabawki dziecięce). 
Występują w wersji bezbarw-
nej a także w wielu modnych 
kolorach.

Aplikacja oleju nie jest trud-
na, ale warto przestrzegać paru 
zasad. Powierzchnie drewnia-
ne (surowe) przeznaczone do 
pokrywania olejem powinny 
być suche, wyszlifowane pa-
pierem 150-220 (w zależności 
od twardości drewna) i odpylo-
ne. Przed użyciem olej należy 
bardzo dobrze wymieszać (nie 
rozcieńczać). Olej nanosimy 
pędzlem płaskim, ławkowcem 
lub wałkiem. Pierwszą war-
stwę naniesioną z nadmiarem 
(tak, aby było widać olej na po-
wierzchni drewna) zostawiamy 
na ok. 15 min., by w tym czasie 
drewno wchłonęło olej. Na-
stępnie nadmiar oleju ścieramy 
czystą i suchą szmatką wyko-
nując okrężne ruchy i pozosta-
wiamy do wyschnięcia na ok. 
4h. Lekko matowimy drewno 
drobnym papierem ściernym 
(P-240) i odpylamy. Nakłada-
my drugą warstwę i również 
czekamy 15 minut, ścieramy 
nadmiar i zostawiamy do wy-
schnięcia. Po 4h powierzchnię 

można delikatnie wypolerować 
bawełnianą szmatką (szczotką 
do oleju lub maszyną poler-
ską). Ważne by sprawdzić czy 
warstwa oleju, którą wchłonę-
ło drewno jest wystarczająca. 
W tym celu na wyschniętą po-
wierzchnię rozlewamy odrobi-
nę wody. Jeżeli kropelki są wy-
pukłe ilość naniesionego oleju 
jest wystarczająca, jeśli woda 
rozlewa się płasko warto na-
nieść kolejną warstwę oleju. Po 
zakończonej pracy szmatki na-
sączone olejem należy dokład-
nie umyć wodą z mydłem bądź 
spalić (w przypadku wszystkich 
produktów olejowych istnieje 
groźba samozapłonu). Wstępne 
użytkowanie elementów ole-
jowanych można rozpocząć 
po 24h od ostatniej warstwy. 
Jednak pełne utwardzenie Ole-
jów Twardego oraz NANO do 
Podłóg następuje po około 7 
dniach. W tym czasie należy 
ostrożnie użytkować meble 
oraz podłogi.

O meble olejowane warto 
odpowiednio dbać. By umożli-
wić użytkownikom mebli pro-
fesjonalną pielęgnację w domu 
firma Sopur przygotowała „ze-
staw pielęgnacyjny”.  W skład 
zestawu wchodzą koncen-
trat do czyszczenia drewna 

olejowanego (po rozcieńczeniu 
1:10 wodą służy do codziennej 
pielęgnacji drewna olejowa-
nego i świetnie przygotowuje 
je do aplikacji nowej warstwy 
oleju), olej twardy do mebli 
oraz szmatka do nanoszenia 
oleju. Produkty dostępne są 
w małych opakowaniach, a ze 
względu na dużą wydajność 
wystarczą na długi czas.         

Zestaw pielęgnacyjny.

Aplikacja oleju nie jest trudna, ale 
warto przestrzegać paru zasad.

Nanoszenie oleju pędzlem. Test wody.

LAKIERNICTWO PRZEMYSŁOWE  | nr 4 (114) 2018  |  lipiec-sierpień

w w w . l a k i e r n i c t w o . n e t

21DREWNO


