
ІНСТРУКЦІЇ  
З ДОГЛЯДУ

Дерев’яні поверхні обробляють засобами 
на основі рослинних або мінеральних олій, 
натуральних восків та/або смол.

Такі поверхні відрізняються від лакованих. 
Біо-олії проникають в структуру деревини, 
підвищуючи стійкість поверхні, і, крім того, 
надають деревині естетичного вигляду.

Рекомендується оновлювати 
покриття принаймі двічі на рік
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Рекомендації: Щоб уникнути неприємного запаху 
висихаючої олії, рекомендуємо провітрювати 
приміщення протягом декількох днів.

Періодичність оновлення покриття здебільшого 
залежить від експлуатації дерев’яних поверхонь; 
середній термін — 1-2 рази на рік.

Застереження: Натуральні рослинні олії 
висихають, окислюючись, що є екзотермічним 
процесом (виділення тепла). Щоб уникнути 
самозаймання промаслених серветок або 
ганчірок рекомендується їх спалювати або 
змочувати водою.



оскільки дерев’яні меблі погано реагують на 
надмірно сухе повітря або дуже високу вологість. 
Щоб захистити дубові меблі, використовуйте 
зволожувач повітря та/або кондиціонер для 
підтримки вологості повітря в приміщенні на рівні 
від 40 до 70 відсотків.

Рекомендації щодо догляду та оновлення:

1. Очищення та захист поверхні 

Спочатку очистіть поверхню ганчіркою, змоченою 
водою. Якщо меблі виготовлені з дуба або ясена, 
рекомендуємо додатково очистити пори дуже 
м’якою щіткою.

Після висихання за необхідності ретельно 
відшліфуйте поверхню дрібним скотч-брайтом 
або дуже дрібним шліфувальним папером (P 
400 або вище). Шліфуйте поверхню послідовно 
вздовж деревних волокон для рівномірного 
блиску. Пофарбовану деревину рекомендується 
відполірувати скотч-брайтом. 

Видаліть пил.

2. Змащування

Нанесіть на поверхню олію BIOHEL за 
допомогою змащеної тканини. Через деякий 
час (приблизно 2–5 хв) видаліть надлишки олії 
сухою тканиною (протріть).

Для естетичного вигляду рекомендується 
злегка відполірувати поверхню м'якою 
тканиною вздовж деревних волокон. Сушити не 
менше 24 годин.

Якщо текстура деревини після висихання є 
занадто рельєфною, відполіруйте поверхню 
бавовняною тканиною. Залежно від стану 
поверхні, за необхідності нанесіть ще один шар.

Оновлення дерев’яних меблів 
природним і екологічно 
чистим способом

Шовковистий зовнішній вигляд, 
поверхня немов воскова на дотик, 
водовідштовхувальні властивості

ІНСТРУКЦІЇ З ДОГЛЯДУ 
ТА ОНОВЛЕННЯ 
ДЕРЕВ’ЯНИХ ПОВЕРХОНЬ, 
ЗМАЩЕНИХ ОЛІЄЮ АБО ВОСКОМ

Для щоденного догляду достатньо протирати 
дерев’яні поверхні сухою або вологою 
бавовняною ганчіркою. Не використовуйте 
серветки з мікрофібри, жиророзчинні миючі 
засоби або пароочищувачі. Принаймні двічі 
на рік рекомендуємо оновлювати поверхню 
за допомогою олії BIOHEL. Окрім візуального 
ефекту це дозволить захистити поверхню 
і пори від забруднень, пролитої рідини, 
знебарвлення деревини.

Гострі, гарячі або вологі предмети можуть 
пошкодити дерев’яні поверхні. Розлиту рідину 
слід негайно видалити.

Завжди обережно переміщуйте виріб, 
піднімаючи його замість перетягування, та 
обережно кладіть на горизонтальну поверхню. 
Завдяки цьому зберігається цілісність стиків. 
Уникайте розміщення дерев’яних меблів 
поруч із джерелом тепла або під прямими 
сонячними променями. Це може призвести до 
сухості, розтріскування і вицвітання кольору. 
Уникайте підвищеного рівня вологості вдома, 


