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Lakiery i bejce OLI-LACKE
Troszczymy się o to, by nasze środowisko było w przyszłości czyste, dlatego
na sercu leży nam szczególnie opracowywanie lakierów przyjaznych dla
środowiska. Dziś ponad dwie trzecie naszych lakierów i bejc to produkty na
bazie wody. Gama produktów obejmuje różnorodne preparaty, począwszy
od lakierów nakładanych wałkiem poprzez traktowane promieniowaniem UV
wodne lakiery nakładane natryskowo, na schnących fizykalnie preparatów dla
przemysłu drzwiowego i meblowego. Dla tych producentów prawdziwą wartość
dodaną oferuje szczególnie preparat uszczelniający »OLI-AQUA 15.88 I 1K«
dzięki zastosowaniu w nim środka wiążącego odpornego na dyfuzję. Ale już
dziś widać, że również nasze najnowsze osiągnięcie, czyli lakier do nakładania
wielowarstwowego »OLI-AQUA PRO M 18.10 I 1K«, ma przed sobą świetlaną
przyszłość.

Jakość
Począwszy od opracowywania produktów, poprzez produkcję, na
wprowadzeniu na rynek skończywszy, obowiązuje bezkompromisowe
ukierunkowanie na spełnienie najsurowszych wymogów segmentu
Premium. W firmie Oli Lacke GmbH czuje się za to odpowiedzialny
każdy pracownik. To strategia zmierzająca jasno do zdrowego wzrostu
i najwyższych standardów, przekładających się na maksymalną
satysfakcję naszych klientów. Równocześnie w każdym z naszych
produktów zauważalne są znamiona "Made in Germany". W ten
sposób wszystkie produkty są sprawdzane przez nasz dział badań i
rozwoju pod kątem tych wymogów jakości, zanim trafią do klienta. Ta
struktura zorientowana na klienta i proces została poddana audytowi
i uzyskała certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 9001.
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POWITANIE
Serwis
Całym sercem dążymy do tego, by zaoferować naszym klientom
najwyższą jakość i doskonałe usługi. Oprócz atrakcyjnych ofert
i dostosowane do indywidualnych potrzeb, oczekują Państwo
nieskomplikowanych procesów. w naszej firmie, jak również
doradztwo zorientowane na rozwiązanie. Oprócz atrakcyjnych,
dostosowanych do indywidualnych wymogów ofert, nasi klienci
mogą liczyć na nieskomplikowane procesy, terminowe dostawy oraz
doradztwo zorientowane na rozwiązania. Obejmuje to wsparcie
techniczne związane z zastosowaniem produktów, jak również
opracowywanie powłok pod kątem wymogów określonego klienta,
przeznaczonych do produkcji przemysłowej powierzchni. Wysoka
niezawodność procesów, krótkie terminy realizacji oraz zdolność
dostosowania specyfikacji systemu do określonych wymogów to
obietnice, którym z przyjemnością sprostamy.

NEWSLETTER
Oprócz »InfOLIne« nasz e-newsletter będzie informował
Państwa na bieżąco o aktualnościach. Wystarczy zarejestrować
się na stronie www.oli-lacke.de/ newsletter i oczekiwać
najnowszych informacji od Oli Lacke GmbH.

Коntakt:
Oli Lacke GmbH I Bahnhofstraße 22 I 09244 Lichtenau I
Germany
Telefon: +49 (0) 37208/84-0 I Telefax: +49 (0) 37208/84-382
info@oli-lacke.de I www.oli-lacke.de
Uwaga: Zastrzega się możliwość zmian, odstępstw i błędów..
RS Feb 2018_sst
Własność zdjęć: Brüchert + Kärner, iStock, Stocki, Axel Wirth,
Oli Lacke
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GRUNTOWANIE WODOROZCIEŃCZALNE

PIĘKNE DRZWI
// Oli Lacke GmbH dla Brüchert + Kärner
SZLACHETNIE I BIAŁO: MARKA BRÜCHERT + KÄRNER TO SYNONIM EKSKLUZYWNYCH´DRZWI WEWNĘTRZNYCH
W JAKOŚCI PREMIUM. KAŻDY EGZEMPLARZ TO RĘKODZIEŁO NAJWYŻSZEJ KLASY – DRZWI PRODUKOWANE
NIE SĄ NA LINII MONTAŻOWEJ, ALE POWSTAJĄ DZIĘKI DOŚWIADCZONYM PRACOWNIKOM NADAJĄCYM IM
STYL I OSTATECZNY WYGLĄD. TAK POWSTAJĄ PIĘKNE DRZWI OBDARZONE DUSZĄ. JAKOŚĆ TYCH DRZWI JEST
ZAUWAŻALNA JUŻ NA PIERWSZY RZUT OKA CO POTWIERDZA SIĘ W UŻYTKOWANIU NA PRZESTRZENI LAT.
PRZYKŁADEM SŁUŻĄ POWIERZCHNIE USZLACHETNIONE LAKIERAMI OLI.

w

odnowionym i położonym niedaleko jednego z
hamburskich kanałów budynku przemysłowym,
znajduje się „ główna centrala i fabryka
pomysłów“ Brüchert + Kärner, w tym miejscu działają również
dwie linie produkcyjne. Brüchert + Kärner jest znany na
całym świecie dzięki produktom najlepszej jakości, wyznacza
wysokie standardy produktów, wykonania, funkcjonalności
oraz designu. Kiedy wszystkie z powyższych elementów
współgrają ze sobą, spełniają wymagania wiodącego
producenta i sygnują dobrej jakości drzwi.
RĘKODZIEŁO W NAJLEPSZYM WYDANIU
Dwanaście serii modelowych dzieli się na cztery grupy. Nazwy
poszczególnych serii oddają styl każdego rodzaju drzwi: od
„klasycznych“, „modnych i stylowych“ aż po nowość „w starym
stylu“. Jedną z najważniejszych zasad przedsiębiorstwa jest
rezygnacja z ulotnych trendów oraz zachowanie dobrego gustu.
Istotą jest uwzględnianie indywidualnych wymagań Klientów
a drzwi podkreślają charakter projektu architektonicznego
zgodnie z obranym stylem.
DRZWI BRÜCHERT + KÄRNER NIE SĄ PRODUKOWANE
NA LINII PRODUKCYJNEJ

Drzwi w kolorze białym stanowią dominującą część ogólnej
produkcji. Są one w całości lakierowane ręcznie. Krawędzie
zachowują swój kształt a ich profil jest wyrazisty i zauważalny.
Brüchert + Kärner od wielu lat stawia na profesjonalistów z Oli
Lacke GmbH specjalizujących się w powlekaniu powierzchni.
LAKIER WYSOKIEJ JAKOŚCI: OD A DO Z
Jednoskładnikowy podkład izolujący na bazie wody »OLIAQUA 15.88« nanoszony jest natryskowo bezpośrednio na litą
płytę MDF w dwóch warstwach. Dzięki wysokiej odporności
na dyfuzję oraz elastycznemu spoiwu, wypełniacz gwarantuje
znacznie większą stabilność kształtu płyty MDF niż w przypadku
tradycyjnych wypełniaczy hydroizolujących. Ten wydajny
wypełniacz w wersji premium wyklucza ryzyko późniejszych
pęknięć powłoki lakierniczej na krawędziach oraz w głębokich
profilach. Jego stabilność pozwala na uzyskanie w krótkim
czasie grubych powłok również na ostrych krawędziach bez
ryzyka zacieku. W wykończeniach powierzchni stosowany
jest opracowany specjalnie dla Brüchert + Kärner wysokiej
jakości wodny lakier pigmentowany 2K., nanoszony pistoletem
natryskowym Air-Mix, którydoskonale zachowuje się na
ostrych krawędziach i profilach.

GRUNTOWANIE WODOROZCIEŃCZALNE
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OLI-AQUA 18.36 | Podkład wypełniający
WODOROZCIEŃCZALNY 1K PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY DO KOLOROWYCH POWŁOK.
• Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy wypełniacz pigmentowany do nakładania natryskowego
• Do wstępnego przygotowania podłoża w systemie kolorowym
• Dobre właściwości wypełniające i kryjące
• Szybko nadaje się do drobno pyłowego szlifowania
• Dobra stabilność
• zgodny z normami UE
Kolor: biały
Wielkość opakowań: 30, 10 kg

OLI-AQUA 15.88 I Podkład izolujący
WODOROZCIEŃCZALNY 1K PODKŁAD IZOLUJĄCO - WYPEŁNIAJĄCY DO PŁYT MDF I DO
DREWNA O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI OLEISTYCH.
• Wodorozcieńczalny, wysokiej jakości jednoskładnikowy wypełniacz izolacyjny na bazie wody również do pomieszczeń wilgotnych
• Izolujący i wypełniający
• Uniwersalne zastosowanie na trudnych podłożach (MDF)
• Bardzo odporny na dyfuzję i wysoce elastyczny
• Bardzo dobra stabilność na krawędziach, profilach i powierzchniach pionowych
• Bardzo dobre właściwości wypełniające i kryjące
• Szybkie szlifowanie
• zgodny z normami UE
Kolor: biały
Wielkość opakowań: 2.5, 30, 10 kg

OLI-CRYL 40.40 | 2K podkład wypełniający/izolacyjny
ROZPUSZCZALNIKOWY 2K PODKŁAD IZOLUJĄCO-WYPEŁNIAJĄCY DO SYSTEMÓW KOLOROWYCH
•
•
•
•
•
•

Wypełnienie/izolacja 2K do nakładania natryskowego, na bazie rozpuszczalnika
Do uzyskania powłok kolorowych o zamkniętych porach na powierzchni mebli
Doskonale wypełniający, bardzo dobra szlifowalność, doskonała rozlewność
Trudnopalny wg DIN EN 13501-1.
Z utwardzaczem standardowym 11.4 - do wszystkich standardowych zastosowań
Z utwardzaczem Premium Härter 11.11 - doskonały efekt izolacyjny na problematycznych płytach MDF, profilach frezowanych, drewnach zawierających substancje oleiste
• Możliwość zastosowania w systemie z emalią dwuskładnikową OLI-CRYL 40,55 | 2K
Kolor: biała
Wielkość opakowań: 30, 10 Kg
Utwardzacz: OLI-CRYL Utwardzacz 11.4, stosunek mieszania 10:1
OLI-CRYL Utwardzacz Premium 11.11, stosunek mieszania 5:1

LAKIER KOLOROWY
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OLI-AQUA ECO B 18.28 | 1K-lakier kolorowy
WODOROZCIEŃCZALNY 1K LAKIER DO KOLOROWEGO WYKAŃCZANIA POWIERZCHNI MEBLI.
• Jednoskładnikowy lakier wodny na bazie wody do kolorowych powłok do drewna i mebli
• Dobre, szybkie szlifowanie
• Doskonale wypełniający i mocno kryjący
• Bardzo dobra stabilność
• Odporne na światło pigmenty barwiące
• zgodny z normami UE
Kolory: możliwość uzyskania kolorów według RAL, Sikkens, NCS i
kolorów specjalnych
Wielkość opakowań: 10, 2.5,1 litr

OLI-AQUA MODU B 18.35 I 1K/2K lakier kolorowy
WODOROZCIEŃCZALNA FARBA 1K/2K DO LAKIEROWANIA ELEMENTÓW MEBLOWYCH.
• Lakier kolorowy 1K/2K do uzyskania kolorowych powłok drewna i mebli
• Pigmenty barwiące o wysokiej odporności na działanie światła
• Doskonale wypełniający i mocno kryjący
• Bardzo dobra stabilność
• Jako jednoskładnikowa farba do normalnego zastosowania
• Jako dwuskładnikowa farba do zastosowań o bardzo wysokich wymaganiach - odporność na
ciepło kontaktowe nawet bez lakieru nawierzchniowego.
• zgodny z normami UE
Kolor: możliwość uzyskania kolorów według RAL, Sikkens, NCS i
kolorów specjalnych
Wielkość opakowań: 10, 2.5, 1 l
Utwardzacz: OLI-AQUA utwardzacz 13.5, stosunek mieszania 10:1

OLI-CRYL 40.55 | 2K-lakier kolorowy
ROZPUSZCZALNIKOWA FARBA KOLOROWA 2K NA BAZIE ŻYWICY AKRYLOWEJ DO
LAKIEROWANIA POWIERZCHNI MEBLOWYCH.
• Kolorowa, dwuskładnikowa farba na bazie rozpuszczalnikowej do lakierowania powierzchni mebli
• Wysoka odporność na działanie światła z bardzo dużą mocą wypełniającą i kryjącą
• Doskonała rozlewność
• Po wyschnięciu dobra odporność na pękanie i zarysowania nawet bez warstwy
nawierzchniowej
• Odpowiedni do powierzchni pionowych
• Trudnopalność wg DIN EN 13501-1.
Kolory: możliwość uzyskania kolorów według RAL, Sikkens, NCS i
kolorów specjalnych
Stopień połysku: jedwabisty matowy
Wielkość opakowań: 20, 10, 2.5, 0.75 l
Utwardzacz: OLI-CRYL Utwardzacz 11.4, stosunek mieszania 10:1

www.oli-lacke.pl

LAKIER BEZBARWNY

PERFEKCYJNA POWIERZCHNIA
DLA PRODUCENTÓW I PRZEMYSŁU
// Nowy wielowarstwowy lakier najnowszej generacji OLI-AQUA PRO M 18.10 I 1K
PRZETARGI O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM W PRZEMYŚLE MEBLOWYM, CORAZ CZĘŚCIEJ STAWIAJĄ
PRODUCENTOM MEBLI I ZAKŁADOM STOLARSKIM WYMAGANIA CO DO ZASTOSOWANIA TRUDNOPALNYCH
LAKIERÓW DO DREWNA W WEWNĘTRZNEJ ZABUDOWIE. WYCHODZĄC TEMU NAPRZECIW OLI LACKE WPROWADZIŁO
WODOROZCIEŃCZALNY »OLI-AQUA PRO M 18.10 I 1K-MEHRSCHICHTLACK« Z WAŻNYM W CAŁEJ EUROPIE
CERTYFIKATEM POTWIERDZAJĄCYM WYPEŁNIENIE NORMY DIN EN 13501-1 (TRUDNOPALNOŚĆ). OPTYCZNIE TEN
SAMO SIECIUJĄCY, BEZBARWNY LAKIER NAJNOWSZEJ GENERACJI SPOŚRÓD LAKIERÓW WODNYCH, ZACHWYCA
PIĘKNYM OŻYWIENIEM DREWNA, ELEGANCKIM PODKREŚLENIEM PORÓW I BARDZO DOBRĄ KLAROWNOŚCIĄ
POWŁOKI. NISKIE ZUŻYCIE LAKIERU UŁATWIA SZYBKIE SCHNIĘCIE, PŁYNNE SKŁADOWANIE W STOSIE, CO WPŁYWA
NA SKRÓCENIE CYKLU TECHNOLOGICZNEGO.

T

en wielowarstwowy , samosieciujący lakier najnowszej
generacji "OLI-AQUA PRO M 18.10 I 1K" na bazie
wody można stosować w przemyśle meblarskim i przy
produkcji krzeseł. Wysokiej jakości nowe surowce, bazujące
na specjalnej dyspersji akrylowej, pozwoliły na opracowanie
receptury lakieru PRO M 18.10 o doskonałych właściwościach
wypełniających i wyjątkowej odporności. Lakier bardzo
szybko wysycha i w krótkim czasie nadaje się do szlifowania.
Powierzchnie lakierowane powyższym produktem zostały
sprawdzone na zgodność z normą "MÖBELFAKTA Kat.

2" i spełniają wymagania stawiane przez firmę IKEA IOSMAT-0066 R4.
KORZYŚCI DLA PRODUCENTA
Nowy, wielowarstwowy lakier "OLI-AQUA PRO M 18:10 I
1K" zapewnia wiele korzyści przy atrakcyjnej relacji ceny do
jakości. Właściwości powłoki lakierowanej przy składowaniu
gwarantują bezproblemowe "układanie w stos" gotowych
elementów. Bezbarwny lakier charakteryzuje się optymalnymi
właściwościami rozlewności i doskonałą stabilnością. Pozwala

LAKIER BEZBARWNY
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to na krótkie "lakierowanie natryskowe" pionowych
powierzchni w obrębie ostrych krawędzi bez ryzyka
tworzenia się „zacieków”. System ułatwia lakierowanie
problematycznych obiektów, jak meble szkieletowe.
ZALECENIA DLA PRODUCENTÓW
Nowy, wielowarstwowy lakier "OLI-AQUA PRO M 18:10 I
1K" może być stosowany w dwóch nałożeniach jako ręczne
lakierowanie natryskowe pistoletem kubkowym Airless /
Airless-Mix oraz na automatach natryskowych. Podczas
natrysku produkt wykazuje się dobrą rozlewnością i
rozprowadza się w postaci jednorodnej warstwy. Następnie
lepkość powłoki gwałtownie wzrasta co powoduje, że
nawet przy pionowych krawędziach nie powstają zacieki.
Proces schnięcia przebiega również szybko. W celu
zoptymalizowania procesu utwardzania, lakier może być
suszony z zastosowaniem podczerwieni, mikrofali lub
przyspieszonego suszenie w tunelach.

OLI-AQUA PRO M 18.10 I 1K Lakier wielowarstwowy
WODOROZCIEŃCZALNY, SAMOSIECIUJĄCY, UNIWERSALNY,
AKRYLOWY 1 K LAKIER BEZBARWNY O BARDZO DOBREJ
RELACJI CENY DO JAKOŚCI. DO STOSOWANIA OGÓLNIE
W PRZEMYŚLE MEBLOWYM, WEWNĘTRZNEJ ZABUDOWIE,
WYKAŃCZANIU SKLEPÓW ORAZ DO LAKIEROWANIA KRZESEŁ.
• Gotowy do użytku 1K lakier wodny do przemysłowego
lakierowania mebli
• Atrakcyjna relacja ceny do jakości

JAKOŚĆ POWIERZCHNI
Nowy, wielowarstwowy lakier "OLI-AQUA PRO M 18:10
I 1K" wypada najlepiej wśród nowoczesnych lakierów
wodnych pod względem jakości powierzchni i odporności
na światło. Powierzchnia lakierowana jest niezwykle
wytrzymała i pięknie ożywia rysunek drewna, podkreśla
pory i ma wyjątkową transparentność. System lakierniczy
nadaje się do stosowania na wiele gatunków drewna lub
powierzchnie okleinowane. Nawet w przypadku ciemnego
i bejcowanego drewna na jego powierzchni nie pojawia się
problem mikropiany.

• Bardzo dobra odporność na sklejanie gotowych elementów oraz
doskonała stabilność.
• Tixotropowy, odporny na PCV, krem do rąk i ślinę oraz na
działanie światła.
• Tworzy elegancką powierzchnię o wysokiej transparentności
powłoki
• Certyfikowany DIN EN 13501-1 B-s2, d0 (trudnopalny),
Certyfikowany według Möbelfakta kat. 2 oraz
IOS- MAT – 0066 R4, Spełnia wymagania
Decopaint
Stopień połysku: matowy, jedwabisto-matowy
Wielkość opakowań: 30 litrów

www.oli-lacke.pl
+7 495 617 08 50
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Überschrift

OLI-AQUA ECO M 18.25 I 1K Lakier wielowarstwowy
LAKIER WODOROZCIEŃCZALNY NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH DO LAKIEROWANIA
ELEMENTÓW MEBLOWYCH O NORMALNYCH WYMAGANIACH.
• Tiksotropowy 1-składnikowy lakier wodorozcieńczalny do natrysku
• Idealne rozwiązanie do seryjnego lakierowania złożonych, trójwymiarowych obiektów.
• Bardzo szybkie schnięcie i odporność na sklejanie przy sztaplowaniu.
• Dobra odporność na wiele chemikaliów domowych
• Certyfikowany zgodnie z IOS-MAT-0066 P1, R2, R4
• Zgodny z normami UE
Stopień połysku: HV mat, jedwabisty mat, jedwabisty połysk, połysk
Wielkość opakowań: 30, 10 l

OLI-AQUA ECO T 18.26 I 1K Lakier wielowarstwowy
BEZBARWNY 1K AKRYLOWY WODOROZCIEŃCZALNY LAKIER O DOBREJ WYTRZYMAŁOŚCI DO LAKIEROWANIA NATRYSKOWEGO PIONOWYCH POWIERZCHNI I STOPNI
SCHODÓW.
• 1-Składnikowy lakier wodorozcieńczalny o średniej lepkości do natrysku, i polewania
• Idealny do seryjnego lakierowania podwieszanych stopni schodów i powierzchni pionowych.
• Bardzo szybkie schnięcie i odporność na sklejanie przy sztaplowaniu.
• Dobra odporność na wiele chemikaliów domowych
• Certyfikowany zgodnie z IOS-MAT-0066 P1, R2, R4
• Zgodny z normami UE
Stopień połysku: MV mat, jedwabisty mat, jedwabisty połysk
Wielkość opakowań: 30, 10 l

OLI-AQUA ECO M 18.27 I 1K Lakier wielowarstwowy
BEZBARWNY 1K AKRYLOWY LAKIER WODOROZCIEŃCZALNY O ZNAKOMITEJ ODPORNOŚCI NA SKLEJANIE PRZY SZTAPLOWANIU CHARAKTERYZUJE SIĘ WYJĄTKOWYM
OŻYWIENIEM RYSUNKU DREWNA DO SERYJNEGO LAKIEROWANIA MEBLI.
• 1-Składnikowy lakier wodorozcieńczalny o niskiej lepkości do natrysku i polewania
• Do seryjnego lakierowania płaskich elementów meblowych
• Bardzo szybkie schnięcie i odporność na sklejanie przy sztaplowaniu
• Dobra odporność na wiele chemikaliów domowych
• Certyfikowany zgodnie z IOS-MAT-0066 P1, R2, R4
• Zgodny z normami UE
Stopień połysku: NV mat, jedwabisty mat, jedwabisty połysk
Wielkość opakowań: 30, 10 l

OLI-AQUA ECO 18.31 I 1K Lakier z efektem surowego drewna
LAKIER 1-K WODOROZCIEŃCZALNY Z EFEKTEM SUROWEGO DREWNA NA BAZIE
ŻYWICY AKRYLOWEJ DO POWIERZCHNI MEBLOWYCH O NATURALNYM WYGLĄDZIE
DREWNA I NORMALNYCH WYMAGANIACH.
• Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy lakier matowy na bazie wody do natryskowego lakierowania drewna i powierzchni meblowych
• Wyglądem i w dotyku przypominają świeżo wyszlifowane surowe drewno
• Niewielka skłonność do wybłyszczeń
• Bardzo szybkie schnięcie i odpornośćna sklejanie przy sztaplowaniu
• Zgodny z normami UE
Stopień połysku: matowy
Wielkość opakowań: 30, 10 l
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OLI-AQUA MODU M 18.30 I 1K/2K Lakier wielowarstwowy
LAKIER WODOROZCIEŃCZALNY 1K/2K NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWO-POLIURETANOWYCH
DO LAKIEROWANIA ELEMENTÓW MEBLOWYCH O WYSOKICH WYMAGANIACH.
• 1K/2k lakier na bazie wody do natryskowego lakierowania powierzchni drewnianych i mebli
• Piękne ożywienie drewna, eleganckie podkreślenie porów, odporność na światło
• Jako jednoskładnikowy lakier do normalnego zastosowania
• Jako dwuskładnikowy lakier do zastosowania przy bardzo wysokich wymaganiach, odporny na
większość kremów do rąk
• Odpowiedni do stosowania na wybielane drewna (odporny na nadtlenki)
• Trudnopalność wg DIN EN 13501-1.
• Zgodny z normami UE
Stopień połysku: Mat, jedwabisty mat, połysk
Wielkość opakowań: 2.5, 30, 10 l
Utwardzacz: OLI-AQUA utwardzacz 13.5, Stosunek mieszania 10:1

OLI-AQUA MODU T 18.32 I 1K/2K Lakier do schodów
LAKIER WODOROZCIEŃCZALNY TIXOTROPOWY 1K/2K NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWOPOLIURETANOWYCH DO LAKIEROWANIA DREWNIANYCH SCHODÓW, BALUSTRAD, PORĘCZY.
• Tiksotropowy, wodorozcieńczalny lakier 1k/2k do natryskowego lakierowania schodów
drewnianych
• Bardzo dobry rezultat przy lakierowaniu podwieszanych elementów, wysoka zdolność
wypełniająca, optymalna rozlewność
• Bardzo dobra odporność na pcw smar i działanie światła
• Jako lakier jednoskładnikowy do schodów o normalnych wymaganiach
• Jako lakier 2k do schodów o wysokich wymaganiach, odporny na wiele kremów do rąk.
• Trudnopalność wg DIN EN 13501-1.
• Zgodny z normami UE
Stopień połysku: Mat, jedwabisty mat,
Wielkość opakowań: 30, 10 l
Utwardzacz: OLI-AQUA utwardzacz 13.5, Stosunek mieszania 10:1

www.oli-lacke.pl

KEEP CRYL!
// Nowoczesna seria lakierów »OLI-CRYL«
WIELU STOLARZY NADAL STOSUJE PRZY LAKIEROWANIU MEBLI LAKIERY DWUSKŁADNIKOWE NA BAZIE
ROZPUSZCZALNIKOWEJ. PRZY ZACHOWANIU NADAL WYSOKIEJ JAKOŚCI OCZEKUJĄ NA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE,
KTÓRE ZAOFERUJE IM NAJBARDZIEJ NOWOCZESNĄ POWŁOKĘ I IDEALNĄ ZGODNOŚĆ W SYSTEMIE. WYMAGANIA TE
SPEŁNIA SERIA LAKIERÓW 2K-PUR »OLI-CRYL« SKŁADAJĄCA SIĘ Z LAKIERU BEZBARWNEGO, WYPEŁNIACZA I LAKIERU
KOLOROWEGO PAR EXCELLENCE. PROPONOWANE PRODUKTY MOGĄ BYĆ STOSOWANE Z KONWENCJONALNYM
STANDARDOWYM UTWARDZACZEM 11.4 LUB OPCJONALNIE Z UTWARDZACZEM PREMIUM 11.11. DZIĘKI TEMU ZNACZNIE
WZRASTAJĄ WŁAŚCIWOŚCI UZYSKANYCH POWIERZCHNI LAKIEROWANYCH.
»OLI-CRYL 25.50 I 2K lakier wielowarstwowy« w wersji naturalnie,
matowej, półmatowej oraz z połyskiem charakteryzuje się
wysoką klarownością, elegancko podkreśloną strukturą drewna
oraz dobrym efektem przy lakierowaniu pionowych powierzchni.
Polecany jest wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka
odporność powierzchni mebli, absolutna odporność na działanie
światła i PCV oraz trudnopalność zgodnie z normą EN 13501-1.
Kolorowy świat mebli: »OLI-CRYL 40.55 | 2K Lakier kolorowy«
dostępny prawie we wszystkich kolorach z palety RAL lub NCS.
Posiada doskonałe właściwości wypełniające i jest odporny na
światło. Charakteryzuje także bardzo dobrymi właściwościami
kryjącymi oraz wysoką odpornością chemiczną i mechaniczną.
Wypełniacz w wielu zastosowaniach: Uniwersalny »OLICRYL 40.40 I 2K Wypełniacz/ podkład izolujący« – o doskonałej
rozlewności i świetnych właściwościach kryjących – może być
stosowany jako wypełniacz pigmentowany lub podkład izolujący,
w zależności od rodzaju utwardzacza. Do popularnych gatunków

drewna odpowiedni jest »Standardowy utwardzacz 11.4«natomiast
po zastosowaniu »Utwardzacza premium 11.11« uzyskuje się
doskonałe właściwości izolacyjne na problematycznych płytach
MDF, profilach frezowanych oraz gatunkach drewna zawierających
substancje oleiste. Wypełniacz z białym pigmentem doskonale
nadaje się do szlifowania, łatwy w nakładaniu i pozostawia
wyjątkowo gładką powierzchnię jako bardzo dobre podłoże do
uzyskania perfekcyjnie wyglądającej powierzchni. Dzięki dobrym
właściwościom na krawędziach i profilach i szybkiemu schnięciu
umożliwia bardzo efektywny i racjonalny przebieg kompleksowego
procesu lakierowania.
NOWOŚĆ: Teraz również lakier z efektem surowego drewna
Podążając za trendem naturalnego wyglądu powierzchni,
opracowaliśmy nowy »OLI-CRYL 25.60 I 2K Lakier z efektem
surowego drewna«. Lakier zapewnia doskonałą ochronę, a
jednocześnie daje naturalny, matowy, dobrej jakości wygląd. Lakier
delikatnie ożywia rysunek drewna, nie powodując zafałszowania
wyglądu powierzchni.

LAKIER BEZBARWNY
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OLI-CRYL 25.50 | 2K składnikowy wielowarstwowy
ROZPUSZCZALNIKOWY 2K LAKIER NA BAZIE ŻYWICY AKRYLOWEJ DO LAKIEROWANIA
POWIERZCHNI MEBLOWYCH O WYSOKICH WYMAGANIACH
• Dwuskładnikowy rozpuszczalnikowy lakier bezbarwny do natryskowego lakierowania drewna i
powierzchni meblowych
• Wysoka wytrzymałość, odporność na ścieranie i działanie światła
• Bardzo dobre właściwości wypełniające i odporność, szybka szlifowalność
• Dobra stabilność na powierzchniach pionowanych
• Trudnopalność wg DIN EN 13501-1.
• Do wszystkich standardowych zastosowań z utwardzaczem 11.4
• W celu zwiększenia wytrzymałości powłoki i działania izolacyjnego należy zastosować utwardzacz
Premium 11.11
Stopień połysku: głęboki mat (A03455), mat (A03456), jedwabisty mat (A03457),
połysk (A03458)
Wielkość opakowań: 30, 10, 5 l
Utwardzacz: OLI-CRYL utwardzacz 11.4, stosunek mieszania 10:1
OLI-CRYL utwardzacz Premium 11.11, stosunek mieszania 10:1

OLI-CRYL 25.60 | Lakier 2K z efektem surowego drewna
ROZPUSZCZALNIKOWY 2 K LAKIER Z EFEKTEM SUROWEGO DREWNA NA BAZIE ŻYWICY
PUR / AKRYLOWEJ DO LAKIEROWANIA POWIERZCHNI MEBLOWYCH O WYSOKICH WYMAGANIACH I NATURALNYM WYGLĄDZIE DREWNA.
• Dwuskładnikowy, rozpuszczalnikowy lakier z efektem surowego drewna do lakierowania natryskowego drewna i powierzchni meblowych
• Wyschnięty daje efekt surowego drewna
• Tworzy gładką, wytrzymałą powierzchnię odporną na działanie światła
• Wyglądem i w dotyku przypomina wyszlifowane surowe drewno
• Znikoma skłonność do wybłyszczeń
Stopień połysku: Ultramatowy
Wielkość opakowań: 30, 10 l
Utwardzacz: OLI-CRYL utwardzacz 11.4, stosunek mieszania 10:1

OLI-CRYL 25.80 I 2K lakier o wysokim połysku
DWUSKŁADNIKOWY ROZPUSZCZALNIKOWY LAKIER O WYSOKIEJ KLAROWNOŚCI
NA BAZIE ŻYWICY AKRYLOWEJ DO UZYSKANIA POWŁOK O ZAMKNIĘTYCH PORACH
SZCZEGÓLNIE WYSOKICH WYMAGANIACH Z WYSOKIM POŁYSKIEM
• 2-składnikowy rozpuszczalnikowy lakier o wysokim połysku do lakierowania natryskiem
drewna i powierzchni meblowych.
• Do wymagających powłok o wysokim połysku
• Szybkoschnący o doskonałych właściwościach wypełniających
• Powłoka nadaje się do polerowania
• Tworzy powierzchnię o wyjątkowej odporności
• Stabilny połysk, powłoka odporna na światło, ścieranie i chemikalia.
Stopień połysku: Wysoki połysk
Wielkość opakowań: 5 l
Utwardzacz: OLI-CRYL utwardzacz 11.8, stosunek mieszania 2:1

OLI-KS 8.20 | 1K-Hartsiegel
LAKIER 1K NA BAZIE SCHNĄCEJ OKSYDACYJNIE KOMBINACJI OLEJU I ŻYWICY
SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA DECOPAINT.
• Hybryda 1K - kombinacja oleju z twardym woskiem oraz lakieru z żywicą syntetyczną
• Wygląd, wrażenia dotykowe jak przy systemie olejowosku z subtelnym tonowaniem koloru drewna
• Dzięki formule „easy to use” łatwy w nanoszeniu pędzlem, wałkiem i natryskiem – idealny do prac
rzemieślniczych
• Nie wykazuje tendencji do uzyskania powierzchni w połysku
• Tworzy bogatą powłokę, bardzo wydajny oraz zgodny z wytycznymi Decopaint
• Optymalna alternatywa do konwencjonalnych rozwiązań
• Odporność chemiczna: DIN 68861, część 1, 1B.
Stopień połysku: głęboki mat
Wielkość opakowań: 11, 3, 1 l
Zużycie: 1-2 nałożenia | 70 g/m² na warstwę (ok. 15 m²/l)

www.oli-lacke.pl

BEJCA

PRZEPIS NA
BEJCOWANIE

// NOWY SYSTE BEJCOWANIA "OLI-AQUA BEIZE EASY MIX"

SZYBKIE I ŁATWE PRZYGOTOWANIE WŁASNYCH KOLORÓW
BEJC JEST MOŻLIWE DZIĘKI NOWEMU SYSTEMOWI BEJCOWANIA NA BAZIE WODY "OLI-AQUA BEIZE EASY MIX". DO
KOMPONOWANIA KOLORÓW WYSTARCZA BEZBARWNA
BEJCA BAZOWA I CZTERY KONCENTRATY KOLORÓW.
W marcu 2017 r. Oli Lacke GmbH wprowadzi na rynek modułowy
system bejcowania "OLI-AQUA Beize EASY MIX". Oprócz
bezbarwnej bejcy bazowej, oferowane są cztery koncentraty, które
można ze sobą mieszać. W ten sposób producenci mebli i stolarze
mogą szybko reagować na potrzeby Klientów i uzyskać samemu
żądany odcień bejcy. Nowy system bejcowania na bazie wody
nadaje się głównie do nakładania natryskiem, ale także pędzlem lub
gąbką. System ten jest odpowiedni na wszystkie popularne gatunki
drewna miękkiego i twardego, o grubych lub drobnych porach.
W zależności od intensywności mieszaniny oraz metody aplikacji
można uzyskać doskonały egalizujący lub bardziej wyrazisty efekt
rustykalny.
SZYBKIE I PROSTE BEJCOWANIE W WIELU ODCIENIACH
Bejca podstawowa na bazie wody stanowi podstawę tego systemu.
Koncentraty bejcy w odcieniach wenge, mahoń, orzech i dąb
rustykalny podkreślają naturalne kolory drewna. Pigmenty podkreślają
naturę drewna i nadają powierzchni pożądany kolor, który może
być intensywny lub delikatny w zależności od proporcji mieszaniny.
Dzięki koncentratowi w kolorze dębu rustykalnego można uzyskać,
zwłaszcza na drewnie o grubych porach jak dąb i jesion, mocny
kolor i rustykalnie wyglądające pory drewna. Im więcej koncentratu
bejcy dodanego do bejcy podstawowej, tym bardziej wyrazisty efekt.
Optymalne proporcje mieszaniny zostały podane przy najczęściej
stosowanych standardowych odcieniach. Produkcję własnych bejc
i powtarzalność uzyskanych kolorów można prowadzić bez żadnych
problemów. Nawet nietypowe, indywidualne odcienie użytkownik
może produkować we własnym zakresie wg oczekiwań Klienta.
Powierzchnie drewna bejcowane OLI-AQUA BEIZE EASY MIX
nadają się do lakierowania po 5 – 6 godzinach wszystkimi lakierami
wodnymi OLI-AQUA oraz lakierami rozpuszczalnikowymi OLI-CRYL.
Lakiery OLI-AQUA powinny być nanoszone głównie natryskiem. Nie
wałkiem ani pędzlem. Wodne bejce przy takiej aplikacji mogą się
rozpływać powodując zamazany kolor.
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BEJCA
OLI-AQUA EASY MIX
WODOROZCIENCZALNA BEJCA, MODUŁOWA DO INDYWIDUALNEGO TWORZENIA BEJC NA
MIEJSCU.
• 1 bejca bazowa i 4 koncentraty bejc pozwalają na uzyskanie indywidualnych kolorów na drewnie
• Do stosowania na drewnie miękkim i twardym o grubych i drobnych porach
• Doskonały efekt egalizujący lub rustykalny
• Do nakładania natryskiem lub pędzlem. Po 5 godzinach nadaje się do lakierowania lakierami
wodnymi OLI-AQUA lub rozpuszczalnikowymi OLI-CRYL
A04145 OLI-AQUA EASY MIX Bejca bazowa - bezbarwna
A04146 OLI-AQUA EASY MIX Koncentrat bejcy - wenge
A04147 OLI-AQUA EASY MIX Koncentrat bejcy - dąb rustykalny
A04148 OLI-AQUA EASY MIX Koncentrat bejcy - mahoń
A04149 OLI-AQUA EASY MIX Koncentrat bejcy - orzech
Wielkość opakowań: bejca bazowa 5 l, koncentraty bejc 1 l

Kolory:
Wenge kolor
bazowy

Kolory:
Wenge i bezbarwna bejca
bazowa 1:7

Kolory:
Wenge i bezbarwna bejca
bazowa 1:40

Kolory:
Orzech kolor
bazowy

Kolory:
Orzech i bezbarwna bejca
bazowa 1 : 7

Kolory:
Orzech i bezbarwna bejca
bazowa 1 : 40

Kolory:
Dąb rustykalny
kolor bazowy

Kolory:
Dąb rustykalny i
bezbarwna bejca
bazowa 1 : 7

Kolory:
Dąb rustykalny i
bezbarwna bejca
bazowa 1 : 40

Kolory:
Mahoń kolor
bazowy

Kolory:
Mahoń i bezbarwna bejca
bazowa 1 : 7

Kolory:
Mahoń i bezbarwna bejca
bazowa 1 : 40

Składniki:
63% Mahoń
37% Wenge

Składniki:
13% Dąb rustykalny,
4% Mahoń
18 % Orzech
15% Wenge
50% Bezbarwna

Składniki:
3% Dąb rustykalny,
1 % Orzech
96% Bezbarwna

Składniki:

Składniki:
1% Dąb rustykalny,
2 % Orzech
97% Bezbarwna

Składniki:

Składniki:
1% Dąb rustykalny,
2% Mahoń
2 % Orzech
95% Bezbarwna

Składniki:

Składniki:

23% Dąb rustykalny,
1% Mahoń
1 % Orzech
75% Bezbarwna

21% Dąb rustykalny,
1% Mahoń
14 % Orzech
64% Bezbarwna

10% Dąb rustykalny,
41% Mahoń
22 % Orzech
27% Bezbarwna

24% Dąb rustykalny,
19% Mahoń
18 % Orzech
8% Wenge
31% Bezbarwna

© Brüchert + Kärner

www.oli-lacke.pl

LAKIER PARKIETOWY
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LAKIER PARKIETOWY

EASY TO USE
// Lakier parkietowy »OLI-AQUA DOMO« w prosty sposób! akier

parkietowy »OLI-AQUA DOMO« w prosty sposób!
TERMIN »DOMO« POCHODZI OD ŁACIŃSKIEGO SŁOWA »DOMUS« I OZNACZA „DOM“. LAKIER
WODOROZCIEŃCZALNY DO PARKIETÓW ORAZ SCHODÓW »OLI-AQUA DOMO« PRZEZNACZONY JEST
DO POWIERZCHNI DREWNIANYCH W PRYWATNYM SEKTORZE MIESZKALNYM. ZACHWYCA NIE TYLKO
WYGLĄDEM, ALE RÓWNIEŻ TECHNOLOGIĄ „EASY TO USE“.
»OLI-AQUA DOMO« z formułą „Easy to use“ nadaje
się do lakierowania parkietów i schodów o wysokiej
klarowności powłoki, podkreśla naturalny kolor drewna.
Charakteryzuje się nie tylko łatwością w stosowaniu,
ale również równomiernym i bezproblemowym
nakładaniem oraz
ożywieniem rysunku drewna.
Gwarantem wydajności są wodne żywice akrylowe
najnowszej generacji, zapewniające optymalny
stosunek ceny do funkcjonalności.
PROSTA METODA NAKŁADANIA
WAŁKIEM
Jednokomponentowy
lakier
wodorozcieńczalny charakteryzuje
się odpornością na ścieranie oraz
skutecznie chroni powierzchnię
drewna przed wilgocią. Twardość
lakieru oraz jego odporność
chemiczna i mechaniczna to
właściwości, które w segmencie
profesjonalnych
»lakierów
parkietowych
w
domach
prywatnych« klasyfikują go jako
ponadprzeciętny. Istotną zaletą
jest fakt, że lakier parkietowy może
być nakładany bez wcześniejszego
gruntowania. Jedynie w przypadku krytycznych
podłóg lub parkietów z ogrzewaniem podłogowym
zalecane jest gruntowanie minimalizujące ryzyko
wystąpienia pęknięć. Dzięki temu »OLI-AQUA DOMO
15.40 I 1K-Parkettsiegel« mogą stosować osoby bez
większego doświadczenia i śmiało rozpocząć przygodę
z lakierowaniem parkietów. Lakier należy nanosić
równomiernie i bez nacisku w trzech warstwach
wałkiem, nakładając każdorazowo ok. 100-120 g/
m². Aby osiągnąć doskonały rezultat na lakierowanej
powierzchni,należy
przeprowadzić
szlifowanie

międzywarstwowe
warstwy.

przed

naniesieniem

końcowej

SZYBKIE- LAKIEROWANIE- PARKIETU DLA
PROFESJONALISTÓW
W przetargach związanych z budową budynków
mieszkalnych
profesjonalni
wykonawcy
oraz
architekci spotykają się z dużą konkurencją. O
wyborze
lakieru
parkietowego
decydują, oprócz wysokiej jakości,
również właściwości pozwalające
zaoszczędzić czas. »OLI-AQUA
DOMO 15.40 I 1K-Parkettsiegel«
spełnia te wymagania i umożliwia
polakierowanie
parkietu
w
ciągu jednego dnia. W systemie
szybkiego lakierowania można
nanieść pierwszą warstwę lakieru
krzyżowo za pomocą szpachli, a po
niej bezpośrednio kolejną wałkiem.
Trzecia warstwa nakładana jest
już po 5 godzinach po szlifowaniu
międzywarstwowym.
SZYBKA RENOWACJA
SCHODÓW DREWNIANYCH
Schody i podłogi należą do najbardziej narażonych
powierzchni w domu, na których z upływem czasu
widoczne są ślady zużycia. »OLI-AQUA DOMO
15.40 I 1K-Parkettsiegel« sprawi, że Państwa
schody odzyskają nowy blask. Istotne przy tym jest
profesjonalne i dokładne szlifowanie usuwające
pozostałości starego lakieru, co również ma wpływ na
efekt końcowy renowacji. Po końcowym szlifowaniu
lakier nanosimy na oczyszczoną i dokładnie odpyloną
powierzchnię za pomocą wałka lub pędzla. Generalnie
zalecamy naniesienie trzech warstw oraz szlifowanie
powierzchni przed nałożeniem końcowej warstwy.

www.oli-lacke.pl

LAKIER PARKIETOWY
OLI-AQUA FIX FILL | Szpachlówka mieszana

WODOROZCIEŃCZALNY KIT DO WYPEŁNIANIA FUG W PODŁOGACH DREWNIANYCH I
PARKIETACH.
• Łatwość obróbki
• Dobre właściwości wypełniające, doskonała
szlifowalność
• Bardzo szybkie schnięcie
• Bardzo niska konieczność uzupełniania wypełnienia
• Bardzo dobra przyczepność
w spoinie
Wielkość opakowań: 5, 1 litr
Narzędzia: szpachla ze stali
szlachetnej (nierdzewna)

OLI-AQUA PRIME 15.81 I 1K Podkład
WODOROZCIEŃCZALNY 1K GRUNT DO NAKŁADANIA WAŁKIEM JAKO PRZYGOTOWANIE PARKIETU I
POWIERZCHNI DREWNIANYCH.
• Wodorozcieńczalny 1k grunt do nakładania wałkiem jako przygotowanie parkietów i powierzchni drewnianych
• 1 nałożenie wałkiem, 100 g/m² (10 m²/l)
• Ekonomiczny podkład zabezpieczający na wszystkie popularne gatunki parkietów
• Redukuje boczne sklejanie
• Delikatne ożywienie rysunku drewna , również na dębie
• Certyfikowany zgodnie z wymaganiami DIBt w systenie z OLI-AQUA DOMO, STANDARD i TOP
Stopień połysku: matowy, półmat
Wielkość opakowań: 5 litrów

OLI-AQUA DOMO 15.40 I 1K-Lakier parkietowy

OLI-AQUA STANDARD 15.50 I 1K-Lakier parkietowy

WODOROZCIEŃCZALNY 1K-LAKIER PARKIETOWY DO PODŁÓG
I SCHODÓW Z DREWNA, KORKA I OSB O NORMALNYCH
WYMAGANIACH.

WODOROZCIEŃCZALNY 1K LAKIER PARKIETOWY DO PODŁÓG O
WYSOKICH WYMAGANIACH.

• Gotowy do użycia- łatwy do nakładania: wałkiem, pędzlem, szpachlą

• 3 nałożenia wałkiem, 100-120 g/m² na warstwę ( 8-10 m²/l)

• 3 nałożenia wałkiem, 100-120 g/m² na warstwę ( 8-10 m²/l)
• Możliwość bardzo szybkiego nakładania szpachlą
• Zoptymalizowana faza schnięcia, bezproblemowa rozlewność
• Wysoka klarowność, piękne ożywienie drewna
• Ponadprzeciętna odporność chemiczna i mechaniczna
w kategorii „Home-Lack”
• Produkt budowlany o sprawdzonej emisji zgodnie z
założeniami DIBt
Stopień połysku: mat, półmat
Wielkość opakowań: 5, 1 litr

• Gotowy do użycia
• Wszechstronne zastosowanie
• Wysoka odporność na ścieranie i chemikalia
• Doskonała rozlewność dzięki zoptymalizowanej fazie schnięcia przy
nakładaniu wałkiem
• Certyfikowany na wymagania DIBt
Stopień połysku: matowy, półmat
Wielkość opakowań: 5 litrów

PIELĘGNACJA & CZYSZCZENIE
OLI-AQUA TOP 51.20 I 2K Lakier parkietowy
WODOROZCIEŃCZALNY 2K LAKIER PARKIETOWY DO PODŁÓG I PARKIETÓW SPORTOWYCH
O WYJĄTKOWO WYSOKICH WYMAGANIACH
• Na parkietach użytkowych i podłogach sportowych wypełnia normę EN 14904
• 3 nałożenia wałkiem, 100-120 g/m² na warstwę ( 8-10 m²/l)
• Trudnopalny Cfl-s1- zgodnie z normą EN 13501-1
• Ekstremalnie wysoka odporność na ścieranie i chemikalia
• spełnia wymagania ÖNORM C 2354 kategorii C
• Produkt budowlany o sprawdzonej emisji, zgodnie z głównymi założeniami DIBt
Stopień połysku: ultramat, mat, półmat, wysoki połysk tylko na zamówienie
Wielkość opakowań: 5 litrów
Utwardzacz: Do stopnia połysku mat i półmat: OLI-AQUA utwardzacz 13.2 w stosunku mieszania 10 : 1, Do stopnia połysku ultramatu: OLI-AQUA utwardzacz 13.1
w stosunek mieszania 10:1

OLI-AQUA CARE 15.94 I Pielęgnacja myjąca do parkietu
BIEŻĄCE CZYSZCZENIE WODOODPORNYCH LAKIEROWANYCH
PODŁÓG KORKOWYCH, DREWNIANYCH I PARKIETÓW.
• Do wszystkich lakierowanych podłóg parkietowych, schodów i
powierzchni meblowych z drewna oraz korka
• Zapewnia szybko czystość, skutecznie usuwa zabrudzenia i tłuszcz
• Zawiera naturalne mydło - bez zapachu i substancji konserwujących
• Jako skoncentrowany dodatek do wody (50 ml na 10 litrów wody)
• Przy uporczywych plamach stosować jako nierozcieńczony
Wielkość opakowań: 5 litrów, 1 litr
Zużycie: 50 ml na 10 litrów wody

OLI-AQUA POLISH 15.95 I Pielęgnacja do parkietu
PIELĘGNACJA I ODŚWIEŻANIE WSZYSTKICH LAKIEROWANYCH
WODOODPORNYCH PODŁÓG I PARKIETÓW DREWNIANYCH.
• Środek na bazie wody do pielęgnacji
• Do podstawowej pielęgnacji i odświeżania wszystkich lakierowanych
schodów, parkietów, podłóg drewnianych i korkowych
• Zapewnia dodatkową powłokę ochronną lakieru.
• Chroni przed zarysowaniami i śladami po obuwiu.
• Dostępny w wersji matowej i w połysku
• Powinna być stosowana po każdym gruntownym czyszczeniu.
Stopień połysku: mat, połysk
Wielkość opakowań: 5 litrów, 1 litr

OLI-AQUA CLEAN 15.97 I Do czyszczenia parkietu
DELIKATNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO WSZYSTKICH WODOODPORNYCH LAKIEROWANYCH I OLEJOWANYCH PODŁÓG DREWNIANYCH, KORKOWYCH I PARKIETÓW
• Podstawowy środek czyszczący do parkietu, do stosowania przy wyjątkowo uporczywych zabrudzeniach i do usuwania powłok środków
pielęgnacyjnych.
• Do podłóg lakierowanych, olejowanych i woskowanych
• Przy lakierowanych podłogach stosować bez rozcieńczania
• Przy podłogach olejowanych lub woskowanych należy rozcieńczyć z wodą (1:1 do 1:3)
Wielkość opakowań: 1 litr
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NATURALNIE PRZYJAZNY DLA
ALERGIKÓW
// Olej z twardym woskiem OLI-NATURA uzyskał znak jakości ECARF
OLEJ Z TWARDYM WOSKIEM »OLI-NATURA« MARKI OLI LACKE JEST PIERWSZYM NA RYNKU
PRODUKTEM BĘDĄCYM KOMBINACJĄ OLEJU Z WOSKIEM, KTÓRY ZOSTAŁ WYRÓŻNIONY ZNAKIEM
JAKOŚCI ECARF. ZNAK JAKOŚCI POTWIERDZA, ŻE OLEJ JEST PRODUKTEM PRZYJAZNYM DLA
OSÓB Z ALERGIAMI UKŁADU ODDECHOWEGO. DZIĘKI SWOIM WŁAŚCIWOŚCIOM CZYNNEJ
WYMIANY GAZOWEJ POPRAWIE ULEGA KLIMAT W POMIESZCZENIACH.

A

lergie utrudniają życie. Z tego powodu coraz
więcej osób podczas wyboru przy zakupie zwraca
uwagę na naturalne, przyjazne dla alergików
produkty. Olej z twardym woskiem »OLI-NATURA« do
pielęgnacji drewna w pomieszczeniach jako pierwszy
tego typu produkt na rynku został doceniony prestiżowym
znakiem jakości ECARF, potwierdzającym jego jakość.
Produkt jest wysoce przyjazny dla osób cierpiących na
alergie układu oddechowego. Firma Oli Lacke GmbH
wytwarza olej z modyfikowanych olejów roślinnych i
wosków, takich jak olej sojowy i uszlachetniony wosk
Carnauba, odaromatyzowanych węglowodorów, oraz
dodatków ułatwiających schnięcie nie zawierających
ołowiu i kobaltu. Świadomie zrezygnowano ze stosowania
potencjalnie alergizujących składników, takich jak środki
konserwujące, formaldehyd, aromaty, środki biobójcze,
sole i oksymy kobaltu.
BADANIA APLIKACYJNE
Znak jakości ECARF otrzymują produkty, które nie
zawierają żadnych składników krytycznych lub zawierają
ich jedynie śladowe ilości, poniżej rygorystycznych
wartości progowych i w aplikacyjnych badaniach
naukowych wykazano, że są one dobrze tolerowane
przez osoby cierpiące na alergie układu oddechowego.
Przyznanie znaku jakości ECARF dla produktów
przyjaznych dla alergików wymaga spełnienia wysokich
kryteriów. Uzyskanie certyfikatu przez producenta wiąże
się z ujawnieniem wszystkich składników stosowanych w
recepturze. Późniejsze badania produktu muszą wykazać
uznanie go za odpowiedni dla osób cierpiących na astmę
podczas stosowania. Jeżeli w określonym czasie u
żadnego z uczestników badania nie nastąpi pogorszenie
stanu fizycznego, oznacza to, że produkt jest odpowiedni
dla osób z wrażliwym układem oddechowym.
AKTYWNA WYMIANA GAZOWA
Olej z twardym woskiem »OLI-NATURA« jest produktem

schnącym oksydacyjnie, będącym połączeniem oleju
i wosku. Oznacza to, że schnięcie następuje przy
udziale tlenu atmosferycznego, tworząc na powierzchni
przepuszczalną powłokę o otwartych porach. Dzięki
przepuszczalności,
impregnowane
drewno
może
wchłaniać wilgoć z powietrza i w razie potrzeby ponownie
ją uwalniać do otoczenia. Przyczynia się to do znacznej
poprawy klimatu w pomieszczeniu, a tym samym do
lepszego samopoczucia przebywających w nim osób.
Jednocześnie utwardzony materiał jest odporny na
działanie śliny i potu oraz jest nieszkodliwy dla ludzi,
zwierząt i roślin.
PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA
Olej z twardym woskiem »OLI-NATURA« jest wyjątkowo
łatwy i wszechstronny w stosowaniu. Zapewnia ochronę
prawie wszystkim rodzajom drewna w pomieszczeniach niezależnie czy są to meble, schody lub deski, wykonane
z drewna dębowego, sosnowego czy bukowego. Nadaje
się do łatwego nanoszenia w jednej lub dwóch warstwach
pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym, w
zależności od zastosowania. Już jedno nałożenie
zapewnia dobre nasycenie drewna i równomierną
powierzchnię, która uzyskuje połysk bez konieczności
polerowania. Produkt rozprowadzany padem w fazie
mokrej delikatnie impregnuje drewno
i pozostawia
naturalnie matową powierzchnię. Olej z twardym woskiem
jednocześnie wnika głęboko w drewno. Olej z twardym
woskiem »OLI-NATURA« doskonale wypada podczas
testów odporności na środki chemii gospodarczej i
płyny. W przeciwieństwie do powierzchni lakierowanych,
powierzchnie wykończone twardym woskiem nadają się
do łatwej renowacji. Uszkodzone miejsce wystarczy po
miejscowym wyszlifowaniu ponownie uzupełnić olejem.
W efekcie zostaje podkreślony naturalny kolor drewna i
jedwabista w dotyku powierzchnia.
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• ECARF Seal: гипоаллергенный
• DIN 71-3 (Безопасность детских игрушек)
• DIN 53160 (стойкость к поту и слюне)
• Не содержит формальдегид и
ароматические углеводороды
• Без биоцидных добавок и консервантов
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Ważne informacje: Kolory standardowe są
mieszalne ze sobą, dzięki czemu dostępna
jest szeroka gama kolorów. Przedstawione tu
próbki kolorów są niewiążące i służą jedynie
jako wskazówki. Końcowy kolor powierzchni
olejowanego drewna zależy od kilku czynników: gatunku i jakości drewna, chłonności,
indywidualnego zastosowania przez Klienta.
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OLI-NATURA Olej z twardym woskiem
KOMBINACJA OLEJU I WOSKU DO PODSTAWOWEGO WYKAŃCZANIA PODŁÓG DREWNIANYCH,
KORKOWYCH I Z PŁYT OSB, JAK RÓWNIEŻ SCHODÓW, DRZWI, BLATÓW I MEBLI UŻYTKOWANYCH WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.
• Kombinacja oleju i wosku do stosowania wewnątrz pomieszczeń na podłogi, schody i meble z drewna,
korka i OSB
• Chroni drewno od wewnątrz i tworzy powierzchnię o otwartych porach, z aktywną wymianą gazową
• Podkreśla delikatnie naturalny kolor drewna
• Powierzchnia jest odporna na plamy i wodę, wyjątkowo wytrzymała, łatwa do renowacji i pielęgnacji
• Do łatwego nanoszenia wałkiem, pędzlem lub natryskiem - z rozprowadzaniem padem lub bez
• 1 litr wystarcza do impregnacji ok. 20-25 m² przy jednokrotnym naniesieniu
• DIBt (produkt budowlany o sprawdzonej emisji gazowej)
• Certyfikat -ECARF (przyjazny alergikom)
• NIE ZAWIERA soli kobaltu ani oksymów, polecany do zabawek, odporny na ślinę i
pot
Kolor: naturalny
Wielkość opakowań: 30, 3, 1, 0,25 litr

OLI-NATURA - Projekt olej
GŁĘBOKO WNIKAJĄCY, UNIWERSALNY OLEJ DO WNĘTRZ, PRZEZNACZONY DO
KONSERWACJI I PIELĘGNACJI PODŁÓG, SCHODÓW, DRZWI ORAZ POWIERZCHNI MEBLI I
STOŁÓW Z DREWNA, KORKA I OSB. DOSTĘPNY W WARIANCIE BEZBARWNYM I KOLOROWYM.
• Uniwersalny olej produkowany z surowców odnawialnych, takich jak olej lniany, zawartość
substancji stałej w 60%
• Bardzo dobra impregnacja- wnika głęboko w drewno, zabezpieczając je od wewnątrz
• Trwały, odporny na zabrudzenia i wodę – umożliwia częściowe odświeżenie bez pozostawiania
śladów
• Piękne ciepłe ożywienie - podkreśla naturalny rysunek drewna.
• W wariancie bezbarwnym i kolorowym (które można ze sobą mieszać)
• Bardzo łatwo nakłada się wałkiem, pędzlem lub rozpylaczem
• Wydajny: 1-2 nałożenia po 40-50 g/m²
• 1 litr wystarczy na jednorazowe pokrycie powierzchni 20-25 m²
• Posiada certyfikat DIBt, nie zawiera oksymów/kobaltu, nadaje się do stosowania
na zabawkach dla dzieci
Kolor: naturalny (1), szary dym (2), szara Alaska (3), szary lodowiec (4), biały
kalkowany (5), teak (6), orzech (7), wenge (8)
Wielkość opakowań: 10, 3, 1, 0,25 litr

OLI-NATURA Olej lniany
BIOLOGICZNA OCHRONA Z CZYSTEGO OLEJU LNIANEGO I 0,4% SUBSTANCJI UŁATWIAJĄCYCH SCHNIĘCIE DO WYKAŃCZANIA POWIERZCHNI DREWNA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ. BEZBARWNY.
• 100% bezrozpuszczalnikowa, tradycyjna ochrona powierzchni z czystego tłoczonego na zimno oleju
lnianego do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
• Powierzchnia pozostaje w aktywnej wymianie gazowej, odporna na wodę, produkt łatwy do
stosowania, nie łuszczy się i nie pęka
• Do mebli, drzwi, płyt roboczych, obiciówek ścian, zabawek dla dzieci, belek i ogrodzeń z drewna, a
także do terrakoty i korka
• Wpływa na pogłębienie koloru a jasnym drewnom nadaje ciepły miodowy ton.
• 1 litr wystarcza na 12-17 m² przy jednokrotnym naniesieniu (zależy od
chłonności/ gatunku drewna)
• Polecany do zabawek dla dzieci, odporny na ślinę i pot, nie zawiera kobaltowych
związków ułatwiających schnięcie
Wielkość opakowań: 1 litr

www.oli-lacke.pl
+7 495 617 08 50
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NIEWIDOCZNIE OLEJOWANY Z
WYCZUWALNYM MATOWYM EFEKTEM
// OLI-NATURA Olej Scandic
W SKANDYNAWSKIM WYSTROJU WNĘTRZ PREFERUJE SIĘ JASNE DREWNO, TAKIE JAK ŚWIERK, SOSNA CZY
DĄB. NORDYCKI STYL NAJBARDZIEJ JEST ROZPOZNAWALNY, GDY POWIERZCHNIA JEST "NIEWIDZIALNIE"
WYKOŃCZONA OLEJEM, A DREWNO WYGLĄDA JAK NIEOBROBIONE. NOWY OLEJ NA BAZIE WODY Z EFEKTEM
SUROWEGO DREWNA "OLI-NATURA SCANDIC OIL" PODĄŻA WŁAŚNIE ZA TYM TRENDEM.

S

kandynawski styl wystroju wnętrz jest jednym z
najpopularniejszych trendów mieszkaniowych 2018
roku, ze świeżą lekkością i dyskrecją, nie rzucającą się
w oczy. Skandynawski standard życia jest prosty i ma wyraźny
przekaz. Jasne drewno znajduje zastosowanie nie tylko na
podłodze, ale sprawia, że również schody i meble nabierają
ciepłego, przytulnego charakteru. Ogromną uwagę zwraca się
na świadome eksponowanie naturalnych materiałów. Drewno
ma pozostać drewnem i powinno właśnie tak wyglądać:
prawdziwe i naturalne! Z inspiracji skandynawskim stylem
powstał nowy olej na bazie wody z efektem surowego drewna
"OLI-NATURA Scandic Oil". Łączy on w unikalny sposób
naturalny wygląd drewna z ochroną powierzchni i sprawia,
że wygląda ono jak nieobrobione i świeżo wyszlifowane.

‹Świadomie zdecydowaliśmy się na OLI-NATURA Scandic
Oil” zamiast lakieru, ponieważ bardziej harmonijnie łączy lite
drewno i dobre rzemiosło« - mówi dyrektor zarządzający Götz
Schubert z firmy Oli Lacke. ‹Skierowany jest do osób, które
cenią sobie kontakt z ›czystym drewnem‹ i preferują zdrowy
styl życia”.
PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA I UŻYTKOWNIKA
Nowy olej z efektem surowego drewna, przyjazny dla
środowiska, do ochronnego wykańczania jasnych gatunków
drewna, charakteryzuje się wyjątkowo naturalnym wyglądem
i wrażeniem dotykowym. Bez względu na to czy zastosowany
będzie na meblach, schodach czy deskach podłogowych, na
dębinie, sośnie czy świerku. Sprawia, że powierzchnia wygląda
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OLI-NATURA Scandic-Olej
WODOROZCIEŃCZALNY OLEJ Z EFEKTEM SUROWEGO DREWNA, O NEUTRALNYM
WYGLĄDZIE DO BEZROZPUSZCZALNIKOWEGO PODSTAWOWEGO STOSOWANIA NA
PODŁOGI DREWNIANE, SCHODY I MEBLE O NORMALNYCH WYMAGANIACH WEWNĄTRZ
POMIESZCZEŃ.
• 100% bezrozpuszczalnikowa ochrona powierzchni na bazie naturalnych olejów zemulgowanych w
wodzie
• Do stosowania na podłogi drewniane, schody, meble oraz na panele ścienne wewnątrz pomieszczeń
• Szczególnie naturalny wygląd, pozostawia efekt nieobrobionego i świeżo wyszlifowanego drewna.
• Powierzchnia jest oddychająca, odporna na działanie wody, łatwa do obróbki, nie łuszczy się i nie
pęka
• 2 nałożenia po 60-80 g / m², to znaczy: 1 litr wystarcza na 12-15 m² na jedno nałożenie
(w zależności od chłonności / gatunku drewna)
• Bardzo łatwy do nakładania za pomocą wałka, pędzla, o łagodnym zapachu.
• Certyfikat DIBt, polecany do zabawek dla dzieci (DIN EN 71-3), odporny na ślinę
i pot (DIN 53160), wolny od kobaltu / oksymów
Wielkość opakowań: 5 litrów, 1 litr

jak surowe drewno. Innowacyjne połączenie olejów roślinnych
i emulsji wodnej nie ożywia drewna i zapewnia najwyższą
jakość i trwałość. Drewno wygląda wyjątkowo naturalnie, olej
nadaje powierzchni perfekcyjną elegancję i urok. Aksamitnie
matowa powierzchnia tworzy niepowtarzalne wrażenie o
wyjątkowej ekspresji. Jest wytrzymała i odporna na wodę
i zabrudzenia. Olej skandynawski "OLI-NATURA Scandic
Oil" znajduje zastosowanie we wszystkich pomieszczeniach
mieszkalnych, pokojach dziecinnych i sypialniach. Produkt
nie zawiera rozpuszczalników i dlatego jest szczególnie
przyjazny dla środowiska. Można go łatwo nakładać ręcznie
lub mechanicznie w dwóch warstwach, jest szybko schnący,
dzięki czemu możliwe jest wykonanie procesu olejowania
powierzchni w ciągu jednego dnia. Nie pęka, nie łuszczy się
i nie rozwarstwia, jest tak samo łatwy w pielęgnacji, jak i w
przypadku renowacji.

drewniane. Dzięki zastosowaniu tylko dwóch warstw uzyskuje
się trwale chronioną powierzchnię, która zachowuje oryginalny
kolor drewna. Nakłada się ok. 60-80 g/m² na wyszlifowaną
drobną granulacją i czystą powierzchnię drewna za pomocą
wałka, aplikatora oleju lub pędzla. Po ok. dziesięciu do
dwudziestu minutach od nałożenia, pierwsza aplikacja powinna
być rozprowadzana białym padem ręcznie lub maszyną
polerską, aż do uzyskania równomiernie matowej powierzchni.
Pozostały na powierzchni olej należy po prostu usunąć za
pomocą szmatki nie pozostawiającej strzępków. Ten proces
można powtórzyć już po dwóch godzinach, dzięki czemu w
ciągu jednego dnia możliwe jest podstawowe wykończenie
powierzchni drewna. W zależności od wilgotności powietrza i
temperatury po jednej godzinie powierzchnia jest pyłosucha,
po dwóch godzinach nadaje się do ostrożnego chodzenia a po
trzech do pięciu dniach jest całkowicie utwardzona .

ZDROWSZY KLIMAT W MIESZKANIU
„OLI-NATURA
Scandic
Oil”
harmonizuje
panujące
trendy projektowe ze świadomą dbałością o zdrowie.
Zastosowane odnawialne surowce, takie jak oleje roślinne,
są uszlachetniane w skomplikowanym procesie rafinacji. Nie
zawiera rozpuszczalników i jest wytwarzany bez związków
kobaltu i oksymów. Ponadto hydro-olej jest bezwonny i tworzy
powierzchnię o aktywnej dyfuzji. Drewno może nadal oddychać,
pochłania i uwalnia wilgoć do otoczenia. Ponadto utwardzona
powłoka jest nieszkodliwa dla ludzi, zwierząt i roślin, zgodna
z normą DIN EN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek dla dzieci)
i DIN 53160 (odporność na ślinę i pot ) oraz jest produktem
budowlanym zatwierdzonym przez Niemiecki Instytut Techniki
Budowlanej (DIBt). Dzięki inteligentnej formule nasączone
olejem szmatki, pady i pędzle nie stwarzają zagrożenia
samozapłonem.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE
Powierzchnia drewna zaimpregnowana "OLI-NATURA
Scandic Oil" jest przyjemna w dotyku i wizualnie stanowi
autentyczne piękno. Aby zachować szlachetny wygląd przez
długi czas, zaleca się pielęgnację podłóg, schodów lub mebli
specjalnym środkiem do pielęgnacji i odświeżania drewna.
Odpowiednio dobrana koncepcja pielęgnacji gwarantuje
długą żywotność i trwałość powierzchni. Regularne
stosowanie ‘’OLI-NATURA Mydła do drewna” zapewnia
szybkie czyszczenie i ponowne natłuszczenie. Dzięki ’’OLINATURA Wood-Refresher” powierzchnia olejowana może
być ciągle odświeżana. Przywraca efekt ochronny i zapewnia
wodoodporność powierzchni bez zmiany koloru drewna.
Ponadto troszczy się o drewno, pielęgnuje je oraz tworzy
antystatyczną powierzchnię, która nie przyciąga kurzu.
Miejsca zniszczone na podłogach lub schodach wykończonych
‘’OLI-NATURA Olejem skandynawskim” mogą być częściowo
wyszlifowane i ponownie olejowane bez konieczności obróbki
całej powierzchni. ‘’OLI-NATURA - Odświeżacz Wood"
jest bezwonny i bezrozpuszczalnikowy, co czyni go wysoce
przyjaznym dla środowiska.

ŁATWY W UŻYCIU
Nowy "OLI-NATURA Scandic Oil " jest łatwy w użyciu i
może być stosowany w każdym pomieszczeniu mieszkalnym
na niewykończone, nowe lub wyszlifowane powierzchnie

www.oli-lacke.pl
+7 495 617 08 50

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI
OLI-NATURA HS 1k/2K HS Olejowosk
OLEJ Z TWARDYM WOSKIEM HIGH-SOLID 1K/2K O WYSOKICH ODPORNOŚCIACH DO
PROFESJONALNEGO PODSTAWOWEGO WYKAŃCZANIA SCHODÓW, DESEK, PODŁÓG
DREWNIANYCH I KORKOWYCH, PARKIETÓW WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ. DOSTĘPNY W
WERSJI BEZBARWNEJ I W KOLORACH
•
•
•
•
•
•
•
•

Kombinacja oleju i wosku o wysokiej zawartości ciał stałych prawie 100%
Konserwuje drewno od wewnątrz, tworzy bardzo trwałą, aktywnie oddychającą powłokę
Podkreśla usłojenie i naturalny kolor drewna
W celu przyspieszenia utwardzania i podniesienia odporności chemicznej można stosować
opcjonalnie z utwardzaczem OLI-NATURA HS Härter w proporcji 10:1
Przy wykańczaniu podłóg zaleca się stosowanie maszyny tarczowej
Bardzo wydajny: 20-40 g/m² przy jednym naniesieniu
1 litr wystarcza w zależności od chłonności drewna na 25-50 m²
Posiada certyfikat DIBt, nadaje się do stosowania na zabawki ( DIN EN 71-3), odporny na ślinę i
pot ( DIN 53160), nie zawiera kobaltu/ oksymów

Wielkość opakowań: 3, 1 litr
Utwardzacz: OLI-NATURA HS Härter (MV 10:1)
Liczba: przyroda (1), bazalt (2), bazalt (2), tytoń (3), wiśnia (4), wiśnia (4), dym
szary (5), alaskan (6), szary lodowiec (7), biały wapń (8), polar biały (8), teak (10),
orzech (11), wenge (12)

OLI-NATURA HS 1k/2K Olej Profesjonalny
OLEJ HIGH-SOLID 1K /2K O WYSOKICH ODPORNOŚCIACH, DO PROFESJONALNEGO WYKAŃCZANIA SCHODÓW, DESEK, PARKIETÓW, PODŁÓG DREWNIANYCH I KORKOWYCH
WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ. DOSTĘPNY W WERSJI BEZBARWNEJ I W KOLORACH.

• Naturalny olej na bazie oleju lnianego o wysokiej zawartości części stałych prawie 100%
• Utwardzony w porach drewna, tworzy wyjątkowo wytrzymałą, odporną na zabrudzenia i
wodę, naturalną powierzchnię
• Oddychający, antystatyczny, łatwy w pielęgnacji i nadający się do renowacji
• Ultramatowe wykończenie – w wariancie bezbarwnym i w 11 kolorach
• W celu przyspieszenia utwardzania i podniesienia odporności chemicznej można stosować
opcjonalnie z utwardzaczem OLI-NATURA HS Härter w proporcji 10:1
• Na podłogach zaleca się rozprowadzanie przy użyciu maszyny tarczowej
• Bardzo wydajny: jedno naniesienie ok. 20-40 g/m² .
• 1 litr wystarcza, w zależności od chłonności drewna, na 25-50 m²
• Posiada certyfikat DIBt, polecany do zabawek dla dzieci ( DIN 71-3), odporny na ślinę i pot (
DIN 53160) nie zawiera kobaltu/ oksymów
Wielkość opakowań: 3 , 1 litr
Utwardzacz: OLI-NATURA HS Härter (MV 10:1)
Liczba: przyroda (1), bazalt (2), bazalt (2), tytoń (3), wiśnia (4), wiśnia (4), dym
szary (5), alaskan (6), szary lodowiec (7), biały wapń (8), polar biały (8), teak (10),
orzech (11), wenge (12)

GDY LICZY SIĘ SZYBKOŚĆ.
W przypadku podstawowego wykańczania podłóg lub schodów drewnianych w hotelach,
szkołach czy salach okolicznościowych często duże znaczenie ma szybkość, by maksymalnie
skrócić przestój w użytkowaniu obiektu. Dlatego oferujemy
oleje i woski OLI-NATURA o
wysokiej odporności opcjonalnie z dodatkiem - utwardzacza bezrozpuszczalnikowego, który
wyraźnie skraca czas reakcji utwardzania i dodatkowo zwiększa odporność na substancje
chemiczne. Powierzchnie tak wykończone nadają się do ponownego użytku w ciągu 24 godzin,
przy optymalnej wilgotności powietrza i temperaturze pokojowej. Rozwiązanie to pozwala
zaoszczędzić cenny czas, pieniądze oraz jest niezwykle przyjazne dla środowiska.

JEDNOKROTNA APLIKACJA. DŁUGOTRWAŁA OCHRONA.
Fachowiec może wymieszać »OLI-NATURA HS Utwardzacz« w proporcji 1:10 na krótko
przed użyciem z »OLI-NATURA HS Olejem z twardym woskiem« lub »OLI-NATURA
HS Olejem profesjonalnym« . Już jednokrotne nałożenie pozwala uzyskać doskonałą
odporność na zabrudzenia i działanie agresywnych cieczy. Ponadto dzięki wydajności sięgającej
50 m²/l produkt ten spełnia najwyższe wymogi dotyczące efektywności.
Powierzchnia nie tylko świetnie wygląda, ale jest również doskonała w dotyku. Podczas gdy
bezbarwny » OLI-NATURA HS Olej z twardym woskiem « zapewnia drewnu ciepłą i aksamitnie
delikatną nutę, » OLI-NATURA HS Olej profesjonalny « nadaje mu również kolor. Dostępnych
jest w sumie dwanaście standardowych odcieni, które można ze sobą dowolnie mieszać. W ten
sposób użytkownik może również tworzyć własne kolory.
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PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

NATURALNIE ŁATWA PIELĘGNACJA
OLEJOWANE I WOSKOWANE DREWNIANE MEBLE, SCHODY ORAZ PODŁOGI ZAPEWNIAJĄ NATURALNOŚĆ W
MIESZKANIU, SĄ WYTRZYMAŁE I ODPORNE. WYSTARCZY PRZESTRZEGAĆ KILKU ZASAD PIELĘGNACJI, ABY NA
STAŁE UTRZYMAĆ ICH POWIERZCHNIĘ W DOBRYM STANIE.

O

lejowane lub woskowane powierzchnie wymagają regularnego czyszczenia na sucho za pomocą suchej
lub względnie wilgotnej (nie mokrej) szmatki. Parkiety
powinno się codziennie odkurzać lub zamiatać miotłą, ponieważ piasek lub kurz mogą być przyczyną powstawania drobnych zarysowań.
SZYBKIE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
Zabrudzenia można szybko usunąć delikatnym mydłem »OLI-NATURA Holzseife«. Środek jest przeznaczony do regularnego czyszczenia na mokro woskowanych i olejowanych
powierzchni drewnianych, zapewnia czystość oraz ponowne
natłuszczenie. Wystarczy dodać mydło do wody (25 ml na 5
l), zmyć całą powierzchnię, pozostawić do wyschnięcia i gotowe. W przypadku trudniejszych zabrudzeń należy zastosować
nierozcieńczony środek bezpośrednio na plamy, następnie
zmyć czystą wodą. Nie używać zwykłych środków czyszczących, ponieważ mogą wysuszać drewno i uszkadzają warstwę
ochronną. Generalnie zaleca się unikanie nadmiernej wilgotności.
Z CZUŁOŚCIĄ DO DREWNA
Od czasu do czasu olejowane lub woskowane drewno wymaga
odświeżenia i konserwacji. Powierzchnia odzyskuje działanie
ochronne, a drobne zarysowania zostają wyrównane. Zaimpregnowane woskiem powierzchnie należy w regularnych
odstępach czasu systematycznie pielęgnować stosując »OLI-

-NATURA Holzpflegewachs«. Drewno olejowane powinno być
odświeżane za pomocą »OLI-NATURA Holzpflegeöl«. W przypadku niedużych mebli wystarczy przetrzeć daną powierzchnię bawełnianą szmatką, nie zostawiającą strzępków, z naniesioną małą ilości środka pielęgnacyjnego. Aby odświeżyć
drewniane schody należy za pomocą białego pada nanieść
odrobinę oleju pielęgnacyjnego i rozprowadzić go równomiernie, po kilku minutach nadmiar zebrać szmatką. Przy konserwacji parkietu i desek podłogowych można nanieść spryskiwaczem cienką warstwę oleju pielęgnacyjnego a po krótkim
czasie całą powierzchnię wypolerować ręcznie białym padem
lub maszyną talerzową. Po przeprowadzeniu pielęgnacji drewno jest antystatyczne, przyciąga mniej kurzu. Olejowane lub
woskowane powierzchnie można łatwo poprawić, co nie jest
możliwe przy powierzchniach lakierowanych. Uszkodzone
miejsce można miejscowo przeszlifować i nanieść olej.
NOWOŚĆ: WYDAJNA PUSZKA 250 ML
Teraz produkty pielęgnacyjne »OLI-NATURA Holzflegewachs«
oraz »OLI-NATURA Holzpflegeöl« są dostępne również w
poręcznej puszce o pojemności 250 ml. Łączna wydajność
zawartości wystarczy do odświeżenia do 25 m² powierzchni.
Wkrótce oferta poszerzy się o praktyczny zestaw pielęgnacyjny. W zestawie znajduje się wszystko co jest potrzebne do
szybkiego odświeżenia olejowanego lub woskowanego drewna. Czteroelementowy zestaw to: mydło do drewna (250 ml),
wosk lub olej pielęgnacyjny (250 ml), szmatka oraz pad.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

28
29

OLI-NATURA Mydło do drewna
NATURALNE MYDŁO DO DREWNA DO BIEŻĄCEGO MYCIA WSZYSTKICH OLEJOWANYCH I
WOSKOWANYCH PODŁÓG DREWNIANYCH, KORKOWYCH I PARKIETÓW.
• Delikatne mydło do drewna do regularnego mycia na mokro wszystkich woskowanych i olejowanych
powierzchni drewnianych
• Zapewnia błyskawiczną czystość i natłuszczenie
• W przypadku uporczywych plam używać nierozcieńczonego produktu
• Nie zawiera wosku i nie tworzy powłoki
Wielkość opakowań: 5 litrów, 1 litr
Zużycie: Mydło do drewna rozcieńczyć ciepłą wodą
w stosunku 1:200 (50 ml do 10 l)

OLI-NATURA pielęgnacja olejowa do drewna
DO PIELĘGNACJI I ODŚWIEŻANIA IMPREGNOWANYCH OLEJEM NATURALNYM I BIAŁYM
PODŁÓG, SCHODÓW I MEBLI DREWNIANYCH WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ
• Olej do konserwacji drewna na bazie oleju lnianego do pielęgnacji i odświeżania wszystkich
porowatych, olejowanych powierzchni podłóg, schodów i mebli.
• Pielęgnuje i regeneruje, przywraca olejowanym powierzchniom głębię i połysk.
• Wydłuża żywotność drewna olejowanego
• Pogłębia naturalny kolor drewna
• Łatwo się nakłada bawełnianą szmatką, białym padem lub rozpylaczem
• Wysoka wydajność: 1 litr wystarczy na jednorazowe pokrycie powierzchni
ok. 50-100 m²
• Bezpieczny dla zdrowia, nie zawiera środków konserwujących ani zapachowych,
nadaje się do zastosowania na zabawkach
Kolory: Naturalny, biały 		
Wielkość opakowań: 1 litr

OLI-NATURA pielęgnacja woskowa do drewna
DO ZASTOSOWAŃ W POMIESZCZENIACH, W CELU ODŚWIEŻENIA I PIELĘGNACJI
WSZYSTKICH IMPREGNOWANYCH WOSKIEM POWIERZCHNI, SCHODÓW I MEBLI
DREWNIANYCH.
• Wosk do pielęgnacji i odświeżania drewnianych powierzchni zakonserwowanych olejem z
zawartością twardego wosku
• Tworzy łatwo zmywalną powłokę i niweluje niewielkie uszkodzenia
• Jest odporny na zabrudzenia i antystatyczny
• Łatwo się nakłada bawełnianą szmatką, białym padem lub rozpylaczem
• Wysoka wydajność: 1 litr wystarczy na pokrycie ok. 50-100 m²
Kolor: Naturalny
Wielkość opakowań: 1 litr

OLI NATURA Holz-Refresher
BEZROZPUSZCZALNIKOWY HYDRO-OLEJ DO ODŚWIEŻANIA I PIELĘGNACJI WSZYSTKICH
OLEJOWANYCH PODŁÓG, SCHODÓW I DREWNIANYCH POWIERZCHNI MEBLI O
OTWARTYCH PORACH.
• Pielęgnuje i regeneruje, zapewnia uszkodzonej olejowanej powierzchni ponowną ochronę.
• Przedłuża żywotność olejowanego drewna
• Nie pogłębia naturalnego koloru drewna (nie powoduje ożywienia drewna)
• Łatwy do nakładania za pomocą bawełnianej szmatki, białego pada lub rozpylacza.
• Wysoka wydajność: 1litr wystarcza przy jednym nałożeniu na ok. 30-50 m²
• Bezrozpuszczalnikowy, tworzy przyjazny klimat otoczenia, o łagodnym zapachu,
polecany do zabawek
Kolor: Naturalny
Wielkość opakowań: 1 litr

+7 495 617 08 50
www.oli-lacke.pl

ZEWNĘTRZNE

OCHRONA PRZED NIEPOGODĄ
DESKA TARASOWA, MEBLE OGRODOWE I DREWNIANE OGRODZENIA CIESZĄ OKO. W CELU UTRZYMANIA ICH
WYGLĄDU W DOBRYM STANIE, NALEŻY PA IĘTAĆ O KONSERWACJI OCHRONNEJ POWŁOKI. NAKŁAD PRACY W
ZNACZNYM STOPNIU ZALEŻY OD GATUNKU DREWNA. DREWNO TWARDE, TAKIE JAK TEAK, JEST Z NATURY BARDZO
ODPORNE I NIE WYMAGA SZCZEGÓLNEJ OCHRONY. NIEKORZYSTNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE SPRAWIAJĄ
JEDNAK, ŻE Z CZASEM STAJE SIĘ ONO SREBRNO-SZARE. NIE KAŻDY AKCEPTUJE NATURALNĄ PATYNĘ. ABY
UNIKNĄĆ TEGO TYPU PRZEBARWIEŃ, NALEŻY REGULARNIE ODŚWIEŻAĆ NATURALNY KOLOR DREWNA.

N

ajlepszym rozwiązaniem skutecznie chroniącym
drewno przed słońcem, deszczem oraz utratą koloru jest
olej »OLI-NATURA Yacht & Teaköl«. Dzięki dodatkowej
ochronie przed promieniami UV zabezpiecza on tarasy,
obramowania basenów, pokłady jachtów oraz meble ogrodowe
z twardego lub egzotycznego drewna oraz impregnowane pod
ciśnieniem drewno miękkie przed skutkami oddziaływania
warunków atmosferycznych. Oksydacyjnie schnący produkt
na bazie oleju lnianego wnika głęboko w strukturę drewna i
wypełnia kapilary. Zapewnia bardzo skuteczną ochronę przed
działaniem wody. Drewno zachowuje przy tym otwarte pory i
jest paroprzepuszczalne. Wchłonięta wilgoć z powietrza może
zostać ponownie oddana do otoczenia. Oprócz bezbarwnej
wersji »Natura« oferowany jest wariant pigmentowany
»Teak«, przeznaczony do koloryzowania lub ochrony koloru
drewna. Oba oleje pozbawione są biocydów i n adają się do
drewna użytkowanego w pomieszczeniach.
REGULARNE ODŚWIEŻANIE ZAPOBIEGA SZARZENIU
Drewno olejowane szarzeje z upływem czasu. Aby uniknąć tego
typu przebarwień ze względów estetycznych, należy regularnie
odświeżać naturalny kolor drewna. Powierzchnię przed
naniesieniem oleju, należy oczyścić wodą oraz preparatem
»OLI-NATURA Holzaußenreiniger«, który w zależności od
stopnia zanieczyszczenia wcieramy nylonową szczotką
wzdłuż włókien drewna. W przypadku mebli ogrodowych
zaleca się delikatnie przeszlifować oczyszczoną powierzchnię
papierem ściernym o wysokiej granulacji. Po oczyszczeniu
oraz osuszeniu za pomocą szczotki do olejowania, pędzla,
wałka lub szmatki bawełnianej należy nanieść jedną lub dwie
warstwy oleju »OLI-NATURA Yacht & Teaköl«. W zależności
od temperatury powierzchnia jest pyłosucha po 1-2 godzinach
a całkowite utwardzenie następuje po 2-3 dniach. Olejowanie
można również przeprowadzić bez szlifowania.
OCHRONA I UPIĘKSZANIE PŁOTÓW
CIENKOWARSTWOWĄ LAZURĄ DO DREWNA
Do upiększania niestabilnych konstrukcji drewnianych, jak
płoty czy pergole, znakomicie nadaje się produkt »OLI-FINISH
Holzlasur«. cienkowarstwowa lazura do drewna na bazie
alkidowej. Chroni ona drewno przed działaniem warunków
atmosferycznych (wilgoć, promieniowanie UV). Jednocześnie
lazura daje możliwość wyboru koloru bez pełnego efektu
kryjącego. Warstwa ochronna pozostawia otwarte pory i
pozwala drewnu oddychać. Zaleta: cienkowarstwowa lazura

nie łuszczy się. Powierzchnię można poddać renowacji bez
większego problemu. Dzięki świadomej rezygnacji ze środków
grzybobójczych, lazura »OLI-FINISH Holzlasur« nadaje się
zarówno do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.
Lazura do drewna dostępna jest w następujących kolorach:
orzech, sosna, palisander, dąb, heban, wiśnia i jodła. Podczas
pierwszego nanoszenia preparatu surowe drewno należy
pomalować dwukrotnie nierozcieńczoną lazurą »OLI-FINISH
Holzlasur «. Dobrze zachowane stare powłoki o otwartych porach,
można po oczyszczeniu przemalować jedno- lub dwukrotnie
nierozcieńczoną lazurą do drewna OLI-FINISH. Jeżeli chcemy
zachować dotychczasowy kolor, nowa warstwa lazury musi mieć
jaśniejszy odcień.
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ZEWNĘTRZNE
OLI-NATURA Olej Jachtowy i Teakowy
ODPORNY NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH TWARDY OLEJ DO DREWNA
Z OCHRONĄ UV DO ZABEZPIECZANIA I PIELĘGNACJI TARASÓW, OBRAMOWAŃ BASENÓW,
MEBLI OGRODOWYCH I POKŁADÓW JACHTÓW.
• Twardy olej do drewna do łatwego stosowania na zewnątrz, odporny na działanie czynników
atmosferycznych i wodoodporny.
• Wnika głęboko w drewno i skutecznie chroni je przed promieniami UV, warunkami
atmosferycznymi, kruchością i szarzeniem.
• Nadaje się do drewna twardego, drewna egzotycznego oraz drewna miękkiego impregnowanego
ciśnieniowo
• Bardzo wysoka wydajność: 1 litr wystarcza na 12-25 m²
(w zależności od chłonności/ gatunku drewna)
• Polecany do zabawek dziecięcych ( DIN EN 71-3), odporny na ślinę i pot
(DIN EN 53160), nie zawiera kobaltu/ oksymów.
Kolory: naturalny, teak
Wielkość opakowań: 3 / 1 litr

OLI-NATURA Środek czyszczący
DO INTENSYWNEGO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA POKŁADÓW
JACHTÓW, TARASÓW I MEBLI OGRODOWYCH.
• Do zastosowania na nieobrobione lub olejowane drewno, np. meble
ogrodowe, pokłady jachtów, deski tarasowe.
• Szybkie, delikatne i dokładne czyszczenie powierzchni drewnianych.
• Usuwa zabrudzenia i zielony nalot
• Bezwonny
Wielkość opakowań: 1 litr

OLI-FINISH lazury do drewna
OLI-FINISH LAZURY DO DREWNA NA BAZIE ŻYWICY ALKIDOWEJ DO STOSOWANIA NA
DREWNO NA ZEWNĄTRZ.
• Dekoracyjny i odporny na działanie czynników atmosferycznych do stolarki zewnętrznej Optymalny komfort aplikacji - otwarte pory drewna: nie łuszczy się i nie pęka
• Podkreśla naturalny rysunek drewna.
• Bez środków grzybobójczych (ochrona przeciwgrzybicza) - dlatego nadaje się również do
stosowania wewnątrz pomieszczeń.
• Składniki chronią drewno i zwiększają odporność na warunki atmosferyczne
• Szczególnie nadaje się do konstrukcji, które nie są dokładne wymiarowo,
takich jak płoty z drewna iglastego czy pergole.
Kolory: 1 sosna, 2 dąb, 3 wiśnia, 4 palisander, 5 orzech, 6 heban, 7 zielony
Wielkość opakowań: 3 litry
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