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Паркетна олія BIOHEL – це суміш 
модифікованих швидковисихаючих 
рослинних олій, воску та аліфатичного 
розчинника. Олія призначена для захисту 
паркету із середнім навантаженням та 
інших дерев’яних підлогових поверхонь, 
а також для їх повторного покриття. 
Характеристики: матовий вигляд, гладка 
вощена поверхня на дотик, стійкість до води 
та інших рідин, швидке висихання.

Екологічно 
безпечний захист

Догляд за змащеними поверхнями: Змащені 
паркетні підлоги очищаються сухою і м’якою тканиною 
або пилососом. За необхідності підлогу очищують 
вологою ганчіркою, змоченою в воді із додаванням 
спеціального миючого засобу для змащеного паркету. 
Протягом першого тижню змащені олією поверхні не 
можна чистити вологою ганчіркою, лише сухою. Не 
чекаючи стирання масляного покриття на особливо 
прохідних ділянках, їх рекомендується регулярно 
оновлювати олією для догляду, що наноситься тонким 
шаром бавовняною серветкою, а потім витирається.

Застереження: Увага! Використані промаслені 
серветки зберігати в ємності з водою або 
спалювати через можливе самозаймання.



3. Нанесення олії

Масло рівномірно наноситься валиком на паркет, 
спочатку в напрямку, протилежному напрямку 
деревних волокон, а потім в поперечному. 
Щоб уникнути засихання олії і нерівномірного 
нанесення, одночасно перехресним способом 
змащується площа прибл. 3 м2.Через 24 години 
сушіння поверхня згладжується паркетним 
полірувальним диском (150 оборотів/хв) з 
коричневою повстяною вставкою. Поверхню 
пропилососити, протерти і ще раз змастити. 

Залишити покриття сохнути на 24 години. 
За цей час підлогою ходити не рекомендується. 
У випадку нерівномірного покриття, слід нанести 
ще один шар олії з проміжним шліфуванням.

Для остаточного висихання олії потребується 
щонайменше тиждень, тому в цей період не 
рекомендується чистити паркет водою і стелити 
килими. Щоб уникнути стирання поверхні, 
рекомендується наклеїти на ніжки столів і 
стільців повсть. Офісні стільці повинні мати 
гумові коліщатка, що підходять для паркету.
Для очищення робочих інструментів 
використовувати розчинники Bio Impregnol або 

Helios Nitro. Рекомендується використовувати 
захисні окуляри і гумові рукавички, стійкі до 
аліфатичних розчинників.

4. Використання

Витрата олії залежить від породи деревини 
і якості підготовки поверхні; при нанесенні 
нанесення велюровим валиком витрати 
становлять 40-60 мл/м2.

1 л олії достатньо для змащування 10-12 м2 
паркету в два шари.

Безбарвне і легке змащування 
дерев’яної поверхні

Оновлення поверхні, 
натуральний матовий вигляд

ЗМАЩУВАННЯ 
ПАРКЕТУ

1. Підготовка поверхні 

Поверхня повинна бути сухою (вологість 
деревини 10 ± 2%), добре відшліфованою і 
без слідів пилу, смоли, жиру, воску та інших 
забруднень. Температура поверхні повинна бути 
від 15°C до 25°C; для остаточного шліфування, 
перш ніж наносити олію, рекомендується 
використовувати шліфувальний папір з 
грануляцією 150 (шліфувальна машина «тріо»). 
У разі неякісного шліфування змащена поверхня 
виглядає плямистою з нерівномірним блиском.

2. Підготовка олії 

Олія має бути кімнатної температури. Поверхня 
змащується при температурі 15 - 25°C і 
відносній вологості повітря 40 - 75%. У разі 
недотримання рекомендованих умов час 
сушіння може бути значно тривалішим. Перед 
використанням олію необхідно ретельно 
перемішати. В’язкість при постачанні є робочою 
в’язкістю, але для додаткового розведення 
можна скористатися розчинником Bio 
Impregnol. Наноситься велюровим валиком і 
пензлем з натуральної щетини.


