
Instrukcja pielęgnacji

 
Meble olejowane czyści się, podobnie jak meble woskowane, 
suchą albo delikatnie zwilżoną w wodzie ściereczką. Trzeba 
zwrócić uwagę, by była ona wilgotna, ale nie mokra. Warto 
pamiętać także o tym, by meble olejowane czyścić zgodnie z 
ułożeniem słojów. Istotny jest także wybór ściereczki używa-
nej do czyszczenia, nie może być ona wykonana z szorstkiego 
materiału. Powinna być miękka, żeby nie zarysować mebla. 
Meble z litego drewna wykończone olejem trzeba co jakiś 
czas pokryć olejem ponownie. Warto robić to co kilka miesię-
cy, żeby meble drewniane pozostawały w dobrym stanie. Będą 
wyglądały dzięki temu bardziej świeżo i elegancko, zyskają 
połysk i będą jak nowe.
Do usuwania plam użyj delikatnej wełny stalowej, na którą 
nałóż środek do czyszczenia mebli olejowanych i lekko wypo-
leruj powierzchnię.
Nigdy nie myj mebli olejowanych detergentami! Uważaj, 
żeby na meble nie rozlać alkoholu! Może to odbarwić ich 
powierzchnię.

Meble olejowane czyścimy przy użyciu czystej szmatki nasą-
czonej olejem nakładając go wzdłuż linii naturalnego wzoru 
drewna. Zabieg ten należy wykonywać bardzo dokładnie i w 
regularnych 8–10 tygodniowych odstępach. Jest to bardzo 
istotne ponieważ olej jest wchłaniany przez drewno bardzo 
powoli a każda kolejna warstwa pozwala pokryć wierzch-
nią warstwę, z której preparat wchłonął się głębiej. Dzięki 
systematycznej konserwacji możemy usunąć większość plam, 
rys i zanieczyszczeń, a dzięki niej drewno staje się twardsze i 
bardzie odporne na powstawanie uszkodzeń.

Uwagi ogólne dla mebli z olejowanego drewna:

• nie należy ustawiać mebla bezpośrednio przy źródle ciepła 
(np. grzejnik);

• światło słoneczne podkreśla naturalny kolor drewna;
• w pomieszczeniu należy zapewnić normalną wilgotność i 

temperaturę, w przeciw nym wypadku drewno może ulec 
uszkodzeniu;

• meble należy przecierać czystą, suchą szmatką;
• wilgoć jest największym wrogiem mebli drewnianych, 

dlatego każdą ciecz rozlaną na mebel należy natychmiast 
wytrzeć;

• meble z drewna olejowanego można konserwować przezna-
czonymi do tego środkami

• plamy należy usuwać wilgotną szmatką – 1 łyżeczka płynu 
do naczyń rozpuszczona w 1 litrze ciepłej wody, następnie 
przetrzeć suchą szmatką;

• uszkodzenia powstałe podczas montażu mebla (np. zaryso-
wania) można usunąć przecierając uszkodzona powierzchnię 
drobnym papierem ściernym (180–240).  (Uwaga: Użycie 
papieru ściernego ściera kolor jeśli dany mebel jest z drew-
na podbarwianego, sugeruje się używać tej metody tylko 
do drewna w naturalnym kolorze) Powstałe w ten sposób 
ewentualne różnice kolorów drewna można przesmarować 
olejem, poczekać aż wyschnie, a następnie przetrzeć suchą, 
czystą szmatką;

• na stole nie należy stawiać gorących naczyń, pojemników z 
wodą (np. dzbany, wa zony, donice) chyba, że użyjemy spe-
cjalnych podkładek;

• używając ostrych narzędzi zawsze należy używać podkładek;
• w celu usunięcia małych zadrapań i wgnieceń należy uszko-

dzone miejsce pokropić kilkoma kroplami wody i poczekać 
aż wyschnie, a następnie przeszlifować drobnym papierem 
ściernym (grubość ziaren 180–240). Czynności tę można 
wykonywać tylko raz.

Uporczywe plamy:

Najpierw przemyć mydłem olejowym z wodą, a następnie 
zetrzeć plamę samym mydłem i włókniną ścierną. Uwaga: 
zmywanie nierozcieńczonym mydłem nie może trwać dłużej 
niż 5 minut. Na koniec należy je całkowicie zetrzeć za pomocą 
wilgotnej szmatki, miejsce działania dobrze wysuszyć i nałożyć 
niewielką ilość pielęgnacyjnego oleju woskowego.

Nie dające się ręcznie usunąć plamy, zarysowania:

Zeszlifować plamy zgodnie z kierunkiem ułożenie włókien 
(dotyczy mebli w naturalnym kolorze drewna, nie tych bar-
wionych) za pomocą papieru ściernego o ziarnistości 150–180. 
Szlifowanie wykańczające przy użyciu papieru o ziarnistości 
220–240. Wetrzeć pielęgnacyjny olej woskowy i po upływie 
ok. 30 minut wypolerować. 1–2 dni ostrożnie obchodzić się 
z wyczyszczonym miejscem. Uwaga: W przypadku niektó-
rych produktów szlifowanie zetrze niestety kolor. W takim 
przypadku ponowne nałożenie koloru będzie możliwe tylko 
w zakładzie produkcyjnym. 


