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OILED FURNITURE CARE

PIELĘGNACJA MEBLI OLEJOWANYCH
Pielęgnacja mebli olejowanych pozwala cieszyć się ich naturalnym wyglądem przez długie lata.

Oiled furniture care allows you to enjoy their natural appearance for many years.

Wymaga to jednak systematyczności i przestrzegania kilku prostych zasad:

However, it requires systematicity and following a few simple rules:

1. Podstawowe czyszczenie to przecieranie mebli lekko wilgotną, miękką ściereczką.

1. To do basic cleaning wipe the piece of furniture with a damp soft cloth. Clean according

Czyścimy zgodnie z ułożeniem słojów.

to the grain direction.

2. Nie wolno używać silnych detergentów, zmywacza, parafiny, terpentyny, ponieważ

2. Do not use strong detergents, removers, paraffin, turpentine, because it will cause

spowoduje to powstanie odbarwionej plamy.

discolored stains.

3. Przypadkowo wylany alkohol od razu usuwamy, aby nie dostał się do głębszych warstw,

3. Accidently spilled alcohol remove immediately, so that it does not get into deeper layers,

aczkolwiek produkt jest mocno odporny na alkohol.

although the product is highly resistant to alcohol.

4. Nie stawiamy bezpośrednio na meblu gorących potraw, zawsze używamy podkładek.

4. Do not put hot dishes directly on the furniture, always use pads.

USUWANIE UPORCZYWYCH PLAM Z MEBLI OLEJOWANYCH
Zabrudzoną powierzchnię przecieramy delikatnym detergentem - mydłem lub płynem do mycia naczyń

REMOVING STUBBORN STAINS FORM OILED FURNITURE
Wipe the dirty surface with a mild detergent – soap or dish soap with water.

z wodą.

ODŚWIEŻANIE

REFRESHING

Odświeżanie polega na pokryciu całości mebla olejem. Najlepiej tym samym, który został użyty

Refreshment consist in covering the whole furniture with oil. Preferably the same that was used the

za pierwszym razem. Robimy to raz w roku lub częściej w zależności od potrzeby.

first time. Oil once a year or more often if necessary.

KOLORYSTYKA

COLOR

Dwa meble wykończone tym samym olejem mogą różnić się od siebie, gdyż są wykonywane z różnych

Two pieces of furniture finished with the same oil may be different from each other as they are made

kawałków naturalnego drewna i różnych materiałów drewnopochodnych. Elementy gięte i sklejkowe

of different pieces of natural wood and different wood-based materials. Bent wood and plywood

mogą różnić się kolorem od elementów z litego drewna, ponieważ inaczej przyjmują substancje podczas

elements may differ from solid wood elements as they absorb substances differently during oiling.

olejowania.

UWAGA

ATTENTION

Użycie papieru ściernego lub innego materiału ściernego to absolutna ostateczność, gdyż może

The use of sandpaper or other grinding material is an absolute last resort as it may cause the furniture

spowodować starcie koloru mebla. Jeśli jednak na meblach występują widoczne, trudne do usunięcia

color wear off. However, if there are visible difficult to remove stains on the furniture, it is best to

plamy, najlepiej całą powierzchnię delikatnie przeszlifować gąbką z ostrym włóknem i dopiero nałożyć

gently sand the entire surface with a sponge with a sharp fiber and then apply another layer of oil so

kolejną warstwę oleju, aby odbarwienia nie były widoczne.

that no discoloration is visible.

Niestosowanie się do podanych zasad może spowodować zniszczenie powierzchni mebla.

Non-compliance with these rules may cause damage of the furniture surface.

