
Pielęgnacja powierzchni mebli litych wykończonych olejami. 
Charakterystyka mebli olejowanych i woskowanych. 

Naturalny charakter mebli olejowanych 
 
Drewno masywne jest czystym kawałkiem natury. W celu zachowania jego piękna i 
naturalnego charakteru, należy postępować z nim bardzo ostrożnie. Poprzez 
właściwą pielęgnację powierzchni, ręcznie nakładanym olejem, zachowamy jego 
szlachetny charakter na wiele lat. 

 
Wskazówki do pielęgnacji mebli olejowanych 
 
Do codziennej pielęgnacji wystarczy sucha lub wilgotna, mocno wyciśnięta szmatka 
bawełniana lub ścierka do kurzów z mikrofibry. Należy pamiętać, że meble olejowane 
nie przyciągają kurzu. Dlatego nie wymagają częstego przecierania. 
 
Przecieranie mebli wykonujemy zawsze wzdłuż usłojenia.  
 
Meble olejowane nie lubią żadnych płynów – dlatego po użyciu szmatki wilgotnej, 
należy je zawsze przetrzeć suchą szmatką.  
 
Miejsca, w których wylały się płyny, należy natychmiast wytrzeć do sucha i nie 
dopuszczać do tego, aby przez dłuższy czas pozostawały one na powierzchni mebla. 
 
W czasie pielęgnacji mebli olejowanych nie należy używać żadnych środków 
rysujących, gąbek szorujących lub ostrych, rysujących środków czyszczących!  
 
Od czasu do czasu należy odnawiać powierzchnię mebli przy pomocy 
rekomendowanego przez naszą firmę środka do pielęgnacji Velio Pflegeset.  
 
Można zakupić go u naszych partnerów handlowych. Środek ten jest bardzo 
wydajny. 
 
Meble z drewna masywnego zachowują się jak klimatyzacja, tzn. wymieniają wilgoć z 
powietrzem, znajdującym się w pomieszczeniu. 
 
W czasie tego procesu drewno zsycha się lub lekko puchnie (paczy się, pracuje).  
To naturalna cecha drewna litego. Można uniknąć tego procesu, jeżeli zachowa się w 
pomieszczeniu stałą wilgotność powietrza (55 do 60%) oraz stałą temperaturę.  
 
Charakterystyka mebli olejowanych i woskowanych 
 
Oleje są produkowane na bazie naturalnych składników i z założenia przez cały czas 
wnikają w głąb drewna. Po pewnym czasie użytkowania mebli mogą pojawiać się na 
powierzchni drewna olejowanego szorstkość oraz matowe plamy i przebarwienia.  
 
Odpowiedzią na taki stan będzie użycie środka Velio Pflegeset. 
 



Raz lub dwa razy w roku meble należy odświeżyć olejami i woskami. W przypadku 
blatów stołów wskazane jest wykonywanie tych czynności częściej, zależnie od 
intensywności użytkowania.  
Czynności te należy regularnie powtarzać. 
 
Meble olejowane i woskowane różnią się od mebli lakierowanych. Uszkodzenia 
powierzchni lakierowanych, powstałe w czasie użytkowania wymagają naprawy w 
profesjonalnej lakierni, natomiast w przypadku wykończeń olejowanych i 
woskowanych, naprawę można wykonać we własnym zakresie. Odświeżone meble 
odzyskają swój blask. 
 
Instrukcja użytkowania/stosowania środka pielęgnacyjnego Velio Pflegeset 
firmy Livos 
 

Niemiecka firma Livos tworzy naturalne produkty z najwyższej jakości składników od 
1974 roku. Jej produkty nie zawierają terpentyny. Są bezpieczne dla ludzi oraz 
środowiska. Środki firmy Livos posiadają atesty zgodne z normami i dyrektywami  
Unii Europejskiej. Doskonale nadają się do pokrycia powierzchni drewnianych mebli 
kuchennych, sypialnianych, dziennych, dziecięcych, gdyż nie posiadają i tym samym 
nie uwalniają szkodliwych ani toksycznych substancji. 
 
Środek pielęgnacyjny Velio możecie Państwo zakupić u swojego partnera 
handlowego. 
 
Po raz pierwszy należy użyć go po kilu miesiącach użytkowania mebli. 
 
Przed użyciem środków pielęgnacyjnych powierzchnie drewniane powinny być 
wysuszone i oczyszczone z kurzu i innych zabrudzeń. 
 
Zestaw Velio Pflegeset, rekomendowany przez naszą firmę składa się z: 
 

 Dryaden Mobel Politur – nr 560, 0,05L 

 Kunos Objektol -  nr 241-002, 0,05L  

 Ściereczka bawełniana 

 Włóknina ścierna 

 



Przeznaczenie olejów znajdujących się w  zestawie oraz sposób ich użycia: 
 
Dryaden Mobel Politur – nr 560, 0,05L 
 
Środek ten służy do pielęgnacji i ochrony powłok olejowanych i woskowanych. 

Sprawdza się przy usuwaniu zanieczyszczeń i plam oraz pielęgnacji i zabezpieczaniu 

powierzchni mebli olejowanych.  

Aby usunąć zabrudzenia z powierzchni olejowanych lub zabezpieczyć powierzchnie 

drewna olejowanego, należy nałożyć Dryaden 560  wzdłuż usłojenia, przy pomocy 

włókniny ściernej, zmywaka kuchennego szorstką stroną lub wełną stalową nr 0000.  

Po 15 minutach, należy wytrzeć do sucha i wypolerować powierzchnię mebli. 

Czynność tę należy wykonywać wzdłuż usłojenia, przy pomocy szmatki bawełnianej. 

Następnie pozostawić do wyschnięcia. Czas schnięcia wynosi od 4 do 8 godzin.  

Środek ten przeznaczony jest do mebli olejowanych niezależnie od ich wybarwienia. 

Kunos Objektol -  nr 241-002, 0,05L 

Przy głębszych uszkodzeniach (rysy, wgłębienia, zadrapania, nacięcia), szorstkości 
powierzchni oraz w przypadku głębokich plam po wodzie lub płynach kolorowych, 
które wymagają szlifowania papierem ściernym, należy zastosować środek do 
odrestaurowania oraz wzmacniania powłok olejowanych. Olej ten uwypukla rysunek 
drewna. 
 
Do szlifowania powierzchni należy użyć papier ścierny o ziarnistości nie mniejszej niż 
P180 (dedykowane P240). Szlifowanie przeprowadza się wzdłuż usłojenia na całej 
długości deski, na której wystąpiła wada, którą należy usunąć. Ze względów 
estetycznych, ważne jest aby deska na całej swojej długości miała jednakowy odcień. 
Z tego powodu przeciera się wzdłuż całą deskę. 
 
Przy pomocy szmatki bawełnianej lub włókniny ściernej, wzdłuż usłojenia, wciera się 
olej. Przy nakładaniu kolejnej warstwy oleju (jeśli jest taka potrzeba np. olejowanie 
surowego drewna) należy zachować przerwy po pierwszej warstwie 12, po kolejnych 
24 godziny. Szlifowanie powierzchni pomiędzy kolejnymi warstwami oleju, należy 
wykonać przy pomocy papieru ściernego o ziarnistości P280. 
 
Po nałożeniu każdej kolejnej warstwy, należy odczekać 15 minut a następnie, przy 
pomocy szmatki bawełnianej wytrzeć powierzchnię do sucha oraz wypolerować. 
Wszystkie czynności wykonujemy wzdłuż usłojenia.  
 
Szlifując  powierzchnię mebli olejowanych można, w sposób niezamierzony usunąć 
barwnik, znajdujący się w oleju, co spowoduje powstanie odbarwienia. 
 
W przypadku mebli olejowanych w kolorze naturalnym, olej ten wyrówna wszelkie 
przebarwienia. W przypadku mebli, w których zastosowano barwniki (dąb palony, 
bursztyn, bianco), do usunięcia przebarwienia niezbędny będzie olej z właściwym 
barwnikiem.  
 



Uwaga:  
 
Nie należy stosować olejów z pakietu jeden po drugim, bez zachowania czasu 
schnięcia (minimum 12 godzin). 
 
Wskazówki bezpieczeństwa: 
 
Materiały nasiąknięte olejami (ścierki, gąbki itp.), w których olej jeszcze nie wysechł, 
należy przechowywać w uszczelnionych pojemnikach metalowych lub w wodzie, 
ponieważ może dojść do samozapłonu. Spowodowane jest to zawartością olejów 
roślinnych.  
 
Oleje same w sobie oraz powłoki olejowane nie są samozapalne. 
 
Oleje należy chronić przed dziećmi. 
 
W niektórych przypadkach mogą wywoływać alergię. 
 
W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z 
lekarzem. 
 
Odpady usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Wysuszone pozostałości produktów 
mogą być traktowane jako odpady gospodarcze 
 
Przechowywać w chłodnych, suchych miejscach. Czas przydatności do użycia olejów 
przechowywanych w nieotwartych pojemnikach - co najmniej 4 lata.  
 


