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Bio obdelane lesene površine so oljene z izdelki, ki 
so izdelani na osnovi rastlinskih in mineralnih olj, 
naravnih voskov ter smol.

Tako obdelanih površin ne moremo primerjati z 
lakiranimi, ki formirajo sloj filma na površini lesa. 
Bio olja penetrirajo v lesno strukturo predvsem z 
namenom zapolniti lesne pore in s tem zaščititi les. 
Hkrati s tem zelo izrazito poudarijo estetiko lesa 
in njegovo naravno barvo. Da jih take obdržimo 
na dolgi rok, priporočamo redno čiščenje in 
vzdrževanje.

Priporočamo obnavljanje  
vsaj 2x letno
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Priporočilo: Po oljenju priporočamo nekajdnevno 
intervalno zračenje v izogib neprijetnega vonja  
sušečega olja. 

Interval obnove oljenih površine precej variira od 
obremenitve površin oziroma uporabe – priporočamo 
obnavljanje vsaj 2x letno.

Opozorilo: Naravna rastlinska olja sušijo oksidativno 
z eksotermno reakcijo. Da se prepreči segrevanje in 
posledično tudi samovžig uporabljenih naoljenih krp 
je potrebno le te po uporabi potopiti v vodo.



Priporočen postopek obnove/osvežitve oljenih površin:

1. Čiščenje in priprava površin 

Priporočamo, da pred oljenjem površine obrišete z 
vlažno krpo. V primeru, da je pohištvo izdelano iz 
hrasta ali jesena, priporočamo čiščenje s pomočjo 
mehke ščetke (čiščenje nečistoč iz por).

Ko je površina po čiščenju popolnoma suha, 
predlagamo rahlo brušenje z zelo finim brusnim 
papirjem (P400 ali več) ali scotch-brite gobico. 
Opozorilo! Brušenje površine mora biti čimbolj 
enakomerno in v smeri rasti lesa, saj lahko v 
nasprotnem primeru pride do razlik v končnem 
izgledu površine in njenem sijaju. V primeru barvnega/ 
luženega pohištva priporočamo brušenje/glajenje s 
scotch-brite gobico, ker bi pri brušenju z brusnim 
papirjem lahko prišlo do poškodb barvane podlage.

Po brušenju temeljito odstranite brusni prah (omelo, 
sesalec za prah ali z izpihovanjem).

2. Oljenje površin

Z naoljeno krpo premažite lesene površine 
notranjega pohištva v tankem nanosu. S suho 
čisto krpo po cca. 2-5 min odstranite ves presežek 
BIOHEL olja in v smeri lesnih vlaken nežno zgladite 
površino. Sušite vsaj 24 ur.

Po potrebi po sušenju s čisto bombažno krpo rahlo 
spolirajte površino, da zapolirate morebiten dvig 
lesnih vlaken. Odvisno od iztrošenosti po potrebi 
postopek oljenja ponovite.

Obnavljanje oljenega lesenega 
pohištva na naraven in okolju 
prijazen način

Svilnat izgled, gladek voskast 
otip in vodoodbojnost

NAVODILA ZA 
VZDRŽEVANJE
OLJENIH IN VOSKANIH
LESENIH POVRŠIN 

Redno čiščenje oziroma vzdrževanje naj bo na kar 
se da suh način (omelo, sesalec za prah, krpe), 
občasno lahko tudi z vlažno krpo z minimalnim 
dodatkom milnice (brez agresivnih čistil!).  
Vsaj dvakrat letno priporočamo ponoven nanos  
BIOHEL olja, saj le na ta način lesu povrnemo 
svežino. Poleg vizualnega efekta svežine pa s 
tem les tudi zaščitimo in preprečimo nabiranje 
umazanije/prahu v porah lesa ter dodatno 
zaščitimo les pred politjem pijač ter posledično 
neželenim zabarvanjem lesa.

Vroči, ostri in mokri predmeti lahko poškodujejo 
oljeno leseno površino. Polite tekočine je potrebno 
nemudoma obrisati. Predmete vedno premikajte z 
dviganjem, namesto da jih vlečete. Oljenih površin 
ne postavljajte v bližino izvora toplote ter direktne 
sončne svetlobe, saj se s tem ognete pokanju lesa 
in bledenju lesa zaradi UV žarkov.

Izogibajte se ekstremnim pogojem zračne 
vlažnosti. Ker les ne tolerira prevelikih razlik, 
poskušajte vzdrževati vlago med 40 –70% 
relativne zračne vlažnosti.


