
PIELEGNACJA I OCHRONA 
MEBLI I TARASÓW

Oleje do powierzchni zewnêtrznych



Drewniane posadz-

ki, pergole, stoły 

i krzesła zdobią 

nasze tarasy i bal- 

kony. Meble z drew-

na egzotycznego 

tworzą dzisiaj salony ogrodo-

we – miejsca biesiadowania. 

Ile jest rodzajów mebli, tyle 

powodów, dla których warto 

o nie zadbać.

V33 przedstawia gamę pro-

duktów stworzoną specjal- 

nie do pielęgnacji i ochro-

ny mebli ogrodowych i tara-

sów. Produkty te zapewnią 

im długotrwałą ochronę i pięk- 

ny wygląd.

Ogrody i  tarasy

CORAZ CZĘŚCIEJ DECY- 

DUJEMY SIĘ NA ZAKUP 

DREWNIANYCH MEBLI 

DO NASZYCH OGRODÓW

ŒRODEK CZYSZCZ¥CY

Czyszczenie i przygotowanie DREWNA ZEWNETRZNEGO





ŒRODEK CZYSZCZ¥CY
Meble ogrodowe 

ŚRODEK CZYSZCZĄCY MEBLE 

OGRODOWE z rozpylaczem jest 

idealny do czyszczenia mebli 

ogrodowych z drewna tekowe-

go i egzotycznego. Doskonale 

nadaje się do codziennej pie-

lęgnacji stołów, krzeseł, ławek 

i innych mebli ogrodowych.

Stosowanie:

Spryskać bezpośrednio drew-

no, przetrzeć szczotką, oczy-

ścić za pomocą gąbki. Wytrzeć 

nadmiar wody.

Drewno 
Na zewnątrz drewno narażone 

jest na działanie niekorzystnych 

warunków atmosferycznych 

(silne nasłonecznienie, wyso-

ka temperatura, deszcz, mgła 

itp.) i duże zanieczyszczenie. 

Następstwami tego są sza-

rzenie i matowienie drewna.  

Przed zastosowaniem jakich-

kolwiek środków impregnują-

cych czy ochronnych drewno 

należy dokładnie oczyścić.  

ŚRODEK CZYSZCZĄCY MEBLE 

OGRODOWE to produkt idealny 

do pielęgnacji mebli z drewna 

tekowego i egzotycznego.

Rendement :
±30 m2

Séchage : 24h 
avant finition

Nettoyage 
Outils : Eau

Nettoyage 
Outils : Eau

Matériel : Brosse 
à poils durs

Outils : Balais brosse
et pulvérisateur
• Nettoyeur haute

pression 
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Outils : Eau

Matériel : Brosse 
à poils durs

Outils : Balais brosse
et pulvérisateur
• Nettoyeur haute

pression 

Narzędzia: 
szczotka 

o sztywnym 
włosiu

Czas 
schnięcia: 

24 h 

Czyszczenie 
narzędzi: 

woda









Czyszczenie i przygotowanie DREWNA ZEWNETRZNEGO

Własciwosci
Usuwa plamy, 

tłuszcz i pleśń.

Zwalcza mech.

Rozjaśnia drewno 

i przywraca jego 

naturalny kolor.

Nie niszczy drewna.

Jest bezpieczny dla 

otoczenia.



OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH

Wasze meble 
ogrodowe

Meble ogrodowe bez odpo- 
wiedniej ochrony ulegną zni- 
szczeniu. OLEJ DO MEBLI 
OGRODOWYCH V33 to środek 
impregnujący przeznaczony do 
ochrony i dekoracji mebli ogro- 
dowych z drewna tekowego, 
egzotycznego i innych gatun- 
ków eksponowanych na zew- 
nątrz. Łatwy w użyciu odży-
wia, chroni i upiększa drewno.

Séchage 
Entre Couches : 6h
Complet : 24h

Rendement 
en 1 couche:
±12 m2/litre

Nettoyage Outils :
White Spirit ou 

Solvant Nettoyeur V33

Sec au Toucher :
3h

Matériel :
Pinceau plat
ou Chiffon

Séchage 
Entre Couches : 15 min

Complet : 24h

Rendement 
en 1 couche :
±8 m2/litre

Nettoyage Outils :
White Spirit ou 

Solvant Nettoyeur V33

Matériel :
Pinceau plat
ou Rouleau

Formule :
Résine Akyde

Uréthane Marine

Wydajność 
(1 warstwa): 
1 l ≈ 12 m2

Dotykowo suchy: 
3 h

Czas schnięcia:
Między 

warstwami: 6 h
Całkowicie 
suchy: 24 h

Narzędzia: 
Pierwsza warstwa: 

pędzel, 
Druga warstwa: 

bawełniana szmatka

Czyszczenie 
narzędzi: 

benzyna lakowa 
lub Rozcień-
czalnik V33















Własciwosci
Odżywia i chroni meble 
ogrodowe z drewna teko-
wego i egzotycznego.
Zapewnia bardzo dobrą 
ochronę przed działaniem 
wody i słońca.
Zapobiega sinieniu drewna 
oraz chroni przed plamami.
Mikroporowaty – pozwala 
drewnu oddychać.
Podkreśla usłojenie drew-
na.
Łatwe nakładanie i reno-
wacja – wystarczy nałożyć 
nową warstwę bez koniecz-
ności usuwania poprzedniej.
Szybko schnący – 3 godziny.

Odzywia i  chroni MEBLE OGRODOWE



Odzywia i  chroni MEBLE OGRODOWE







Przygotowanie
Drewno powinno być surowe, czyste i suche.

DREWNO SUROWE LUB POKRYTE 
OLEJEM: lekko przeszlifować drobnoziar-
nistym papierem ściernym i odpylić.

DREWNO LAKIEROWANE: usunąć 
warstwy lakieru lub farby za pomocą 
Środka do usuwania starych powłok V33. 
Przemyć wodą, pozostawić do wyschnię-
cia na 24h, a następnie przeszlifować 
i nałożyć Olej do mebli ogrodowych.

DREWNO POKRYTE LAZURĄ: przeszli- 
fować papierem ściernym aż do uzyska- 
nia surowego drewna, a następnie odpylić.

Porady V33
Olej może lekko drewno 

przyciemnić w zależności 

od jego gatunku i wieku. 

Przed nałożeniem oleju 

zalecamy zrobienie pró- 

by na niewielkiej, niewi-

docznej powierzchni.





Nakładanie
Przed użyciem mocno wstrząsnąć.

Nałożyć pierwszą warstwę na niewielkie 
powierzchnie za pomocą pędzla lub wałka. 
Dla optymalnej ochrony olej musi wniknąć 
głęboko w drewno.

Pozostawić do wyschnięcia na 6 godzin.

Nałożyć drugą warstwę. Po 10 minutach 
usunąć nadmiar oleju za pomocą szmatki.

KONSERWACJA: 2-3 razy w roku (lub 
częściej w zależności od warunków po- 
godowych) nałożyć warstwę oleju za 
pomocą płaskiego pędzla. Po 10 minu- 
tach usunąć szmatką nadmiar oleju.






OLEJ DO TARASÓW

Wasz drewniany 
taras

Narażony na działanie niekorzyst-
nych warunków atmosferycznych 
oraz zużycie, taras może szybko 
ulec zniszczeniu. OLEJ DO TARA-
SÓW V33 został stworzony spe-
cjalnie do ochrony drewna mięk-
kiego (świerk, sosna, itp.), a także 
egzotycznego. Produkt można sto- 
sować na drewno zaimpregnowa-
ne ciśnieniowo.











Séchage 
Entre Couches : 6h
Complet : 24h

Rendement 
en 1 couche:
±12 m2/litre

Nettoyage Outils :
White Spirit ou 

Solvant Nettoyeur V33

Sec au Toucher :
3h

Matériel :
Pinceau plat
ou Chiffon

Séchage 
Entre Couches : 15 min

Complet : 24h

Rendement 
en 1 couche :
±8 m2/litre

Nettoyage Outils :
White Spirit ou 

Solvant Nettoyeur V33

Matériel :
Pinceau plat
ou Rouleau

Formule :
Résine Akyde

Uréthane Marine

Formuła: 
żywice alkidowe, 

uretan morski

Wydajność 
(1 warstwa): 
1l ≈ 8 m2

Schnięcie:
Między 

warstwami: 15 min
Całkowicie 
suchy: 24 h

Narzędzia: 
płaski pędzel 

lub wałek

Czyszczenie 
narzędzi: 

benzyna lakowa 
lub Rozcień-
czalnik V33



Pielegnacja i  ochrona TARASÓW

Własciwosci
Zapewnia długotrwałą 
ochronę.
Chroni drewno przed 
działaniem wody 
(ma zdolności hydro- 
fobowe), promienio- 
waniem UV oraz pla-
mami.
Specjalna formuła 
morska stanowi barie- 
rę dla wilgoci i chloro-
wanej wody.
Renowacja bez potrze-
by szlifowania i usuwa-
nia starej warstwy.
Przywraca drewnu 
naturalną barwę.
Mikroporowaty 
– pozwala drewnu 
oddychać.



Przygotowanie
Drewno musi być surowe, czyste i suche.

DREWNO SUROWE LUB OLEJOWANE: 
lekko przeszlifować drobnoziarnistym 
papierem ściernym, a następnie odpylić.

DREWNO POKRYTE WARSTWĄ LA- 
KIERU: wycyklinować aż do odsłonięcia 
surowego drewna. Na koniec lekko prze- 
szlifować papierem ściernym 120 i odpylić.

DREWNO STARE: wyczyścić Środkiem 
czyszczącym meble ogrodowe V33.









Porady V33 
Jeśli drewno tarasowe po 

72h jest nadal błyszczące 

i klejące, oznacza to, że 

nałożono zbyt dużo oleju. 

Nadmiar produktu należy 

zetrzeć szmatką nasączo-

ną benzyną lakową.



Nakładanie
PIERWSZA IMPREGNACJA: Nałożyć 
obficie pierwszą warstwę pędzlem lub 
wałkiem. Po 15 minutach nałożyć drugą 
warstwę, nie czekając, aż pierwsza wy-
schnie (metoda mokro na mokro). Ze- 
trzeć nadmiar oleju czystą, suchą szmat- 
ką i pozostawić do wyschnięcia na 24h.
PIELĘGNACJA: 1-2 razy w roku, gdy 
drewno zaczyna jaśnieć, nałożyć jedną 
lub dwie warstwy oleju na miejsca 
zniszczone.

Bezbarwny, 
matowy, 
aby zachować 
naturalny odcień.

Tekowy, 
matowy, 
aby nadać gatunkom jasnym 
i impregnowanym ciśnieniowo 
odcień egzotyku.

Pielegnacja i  ochrona TARASÓW



V33 POLSKA sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 18

62-069 ZAKRZEWO K/POZNANIA
tel. +48 (61) 89 45 100

faks +48 (61) 89 44 141
www.v33.pl

Porady praktyczne
Dlaczego nale¿y chroniæ 

drewno na zewn¹trz?

Atakowane i wysuszone przez pro-
mienie s³oneczne drewno blaknie 
i pêka. Firma V33 wzbogaci³a Olej 
do mebli ogrodowych i Olej do ta- 
rasów o œrodki UV, aby skuteczniej 
zabezpieczaæ drewno przed dzia³a-
niem promieni s³onecznych.

V33 oferuje równie¿ produkty 
do ochrony i dekoracji drewna 

oraz metalu na zewn¹trz i wewn¹trz.

Deszcz i wilgoæ przyczyniaj¹ siê do 
gnicia drewna. Drewno w ogrodzie 
stale nara¿one jest na dzia³anie wil-
goci. Oleje V33 dziêki swojej szczel-
noœci uniemo¿liwiaj¹ wsi¹kanie wo- 
dy w drewno.
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