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Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie 
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, 
dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze 
instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku. 

 

Wytyczne do pracy przy pielęgnacji mebli, olejowanych 
ADLER Legno-Öl ew. ADLER Legno-Color 

 
W celu zachowania, w jak najdłuższym czasie, jakości i piękna powierzchni mebli drewnianych 
olejowanych przy użyciu ADLER Legno-Öl ew. ADLER Legno-Color, powinny być one odpo-
wiednio pielęgnowane. 
 

a) Czyszczenie 
 
Do regularnej pielęgnacji polecamy wycieranie za pomocą suchej, miękkiej, niepostrzępionej 
szmatki. Proszę nie używać do czyszczenia szmatki z mikrowłókien, ponieważ zachowuje się 
jak papier ścierny i niszczy naolejowane powierzchnie. 
 
Lekkie zabrudzenia, np. odciski palców mogą zostać usunięte za pomocą zestawu do pielęgnacji 
ADLER Clean-Möbelreiniger 96490. Alternatywnie można użyć wilgotnej szmatki. Godnym 
polecenia jest, aby dodać do wody łagodny środek czyszczący, który używany jest w gospodar-
stwach domowych (np. Pril lub podobne produkty), przy czym ważne jest aby powierzchnie wy-
trzeć do sucha. 
 
Mocno zabrudzone i tłuste powierzchnie wyczyścić za pomocą produktu ADLER Legno-Reiniger 
80025 nawilżoną szmatką, szczególnie z głębokich porów. Po tym wysuszyć powierzchnię. 
 
Nie używać ostrych środków czystości z zawartością np. amoniaku („roztwór wodny amoniaku”), 
alkoholu i rozmiękczaczy; to samo dotyczy środków czystości z dodatkami ściernymi powodują-
cymi zadrapania (na etykietach standardowych środków czystości i pielęgnacyjnych są podane 
istotne składniki). 
 

b) Pielęgnacja 
 
Do ostrożnej pielęgnacji i odświeżania powierzchni polecamy coroczne lub w zależności od po-
trzeb, częstsze używanie oleju pielęgnacyjnego ADLER Legno-Pflegeöl 50882. 
 
Przed użyciem powierzchnia musi być sucha, wolna od tłuszczów i kurzu. 
Szmatkę do pielęgnacji zwilżyć produktem ADLER Legno-Pflegeöl 50882, następnie rozpro-
wadzić olej cienko i równomiernie. Po ok. 5 minutach suszenia zebrać nadmiar szmatką wzdłuż 
włókien. 
 

c) Renowacja, stopniowe naprawy 
 
Bezbarwne i białe powierzchnie 
W przypadku zużytych i uszkodzonych powierzchni zaleca się wykonanie szlifu włókniną do 
szlifowania (szara) wzdłuż włókien. Przy częściowych retuszach pomaga odgraniczenie miejsc 
odpowiednią taśmą kryjącą. Po usunięciu kurzu wilgotną szmatką za pomocą ADLER Legno-Öl 
Farblos 50880 ew. w przypadku naolejonych białych powierzchni za pomocą ADLER Legno-Öl 
Weiß 50881, nanieść pędzlem i rozprowadzić olej cienko i równomiernie. Po ok. 5. Minutach su-
szenia zebrać nadmiar szmatką wzdłuż włókien. 
Naniesienie powtórzyć po wysuszeniu przez noc. 
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Barwne powierzchnie: 
W przypadku zużytych i uszkodzonych powierzchni zaleca się wykonanie szlifu włókniną do 
szlifowania (szara) wzdłuż włókien. Przy częściowych retuszach pomaga odgraniczenie miejsc 
odpowiednią taśmą kryjącą. Po usunięciu kurzu nanieść pędzlem ADLER Legno-Color 80875 w 
wybranym odcieniu, a olej rozprowadzić cienko i równomiernie. 
Po suszeniu przez noc nanieść ADLER Legno-Öl Farblos 50880 na miejsce wymagające retu-
szu. 
 
Wskazówka: 
W przypadku częściowych napraw, które są konieczne z powodu zadrapań, silnego zużycia itp., 
mogą powstać na niektórych miejscach lekkie różnice w odcieniu lub stopniu połysku. Z reguły te 
różnice dopasują się po jakimś czasie do pozostałej części powierzchni. 
 

d) Informacje ogólne 
 
ADLER Pflegeöl i ADLER Legno-Öl, jak również ADLER Legno-Color są produktami, które 
powstały na bazie surowców naturalnych i uszlachetnionych. Suszenie następuje głównie przez 
wchłanianie tlenu. W trakcie prac, zadbać o dobre wietrzenie. 
 
Naolejone meble mogą być ostrożnie używane po 24 godzinach suszenia i przynajmniej po upły-
wie tygodnia obciążane wodą.  
 
Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych wyżej opisanych 
produktów. 
 
Aktualną wersję można ściągnąć ze strony www.adler-lacke.com . 
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