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Natures’s Oil 
 

Uwydatnia i chroni drewno przy pomocy czystej natury. 
 
Jest to w pełni naturalny „twardy olejo-wosk +”, który tworzy elastyczną i spójną strukturę z 
drewnem, a dzięki swoim właściwościom głęboko-penetrującym uwydatnia jego wygląd, głębie i 
odporność na zużycie, plamy, czy też promieniowanie UV. 
 
Natures’s Oil jest bezpieczny w kontakcie z żywnością, ma właściwości bakterio i grzybobójcze i 
może być bezpiecznie stosowany w zasięgu dzieci. 
Nie zawiera żadnych utwardzaczy, przyspieszaczy, czy metali takich jak ołów, wanad, kobalt, 
mangan lub też dodatków ropopochodnych – jest samo schnący. 
Może być dowolnie stosowany na powierzchniach pionowych i poziomych, podłogach, meblach, 
stołach, blatach, deskach kuchennych, zabawkach, narzędziach, czy też innych drewnianych 
elementach, wliczając w to warunki zewnętrzne.  
 
Zapomnij o powierzchniowym wykończeniu, które w dotyku przypomina plastik, a przygotuj się 
na jedwabiście gładką strukturę drewna, która jest chroniona od wewnątrz.  
 
Nature’s Oil może również być bezpiecznie aplikowany na skórę, beton, stal, cegłę, czy też 
tworzywa sztuczne. 
Rekomendujemy wykonanie testu w miejscu niewidocznym, ze względu na możliwość delikatnej 
zmiany koloru. 
 
Jest to produkt dojrzewający – finalny etap tego procesu odbywa się po ostatnim kroku 
produkcji, w docelowym opakowaniu. Pomaga to wszystkim składnikom odpowiednio 
przereagować aby otrzymać najlepszy możliwy produkt. 
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Informacje na temat produktu:  

Czas schnięcia  Minimum 24 h. – rekomendowane 48 h 

Czas utwardzania 
Średnio 14 dni – powierzchniowo po 4 dniach, 

wgłębnie do 30 dni (w uśrednionych 
warunkach) 

Pokrycie 
70 m2 – 1 kg   

50 m2 – 1l 
*Jedna warstwa i zależne od absorpcji drewna  

Temperatura aplikacji  10 – 35 °C 

Zakres wilgotności 30 % - 90% 

Wilgotność drewna Najniższe możliwe – do 12%  

Przechowywanie 
Min. + 5°C, max. + 35°C 

W suchym i zaciemnionym miejscu  
Nature’s Oil może być przechowywany do 36 miesięcy w suchych 

warunkach i oryginalnym opakowaniu 

Czyszczenie 

Najwcześniej – 48 h po polerowaniu – 
delikatne czyszczenie na sucho 

14 dni – czyszczenie przy pomocy wody oraz 
Nature’s Wood Conditioner albo Natures 

Wood Soap 

 

APLIKACJA: 

Nature’s Oil może być aplikowany w jednorazowo, bądź też w wielokrotnie, w zależności od 
pożądanego efektu. 

 Aplikacja jednorazowa, ręczna: 

Krok 1: Wymieszaj dokładnie Nature’s Oil. 

Krok 2: Na powierzchnię która jest gotowa do aplikacji i czysta nałóż Nature’s Oil przy pomocy 
włókniny ściernej bądź podobnego materiału, który jest zgodny z poziomem wykończenia który 
chcesz osiągnąć – aby nie wprowadzić dodatkowych zadrapań bądź zbytnio nie wygładzić 
powierzchni. Początkowe rozprowadzenie po powierzchni może również być wykonane przy 
pomocy plastikowej bądź stalowej karty, czy też tkaniny nie wełnianej, która jest delikatnie 
nasączona Nature’s Oil.  

Wpracuj w powierzchnię i ponownie nakładaj do czasu, aż zobaczysz, że cała powierzchnia jest 
odpowiednio nasączona i delikatne smugi zaczną się formować. 
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Krok 3. Po godzinie wypoleruj dokładnie całą powierzchnie przy pomocy bawełnianej tkaniny. 
Jeżeli czujesz, że staje się ona nasączona - obróć ją tak aby świeżą stroną kontynuować 
polerowanie.  
Przeciągnij palcem po powierzchni, jeżeli nie pozostaną żadne widoczne ślady – polerowanie jest 
zakończone.   

Aplikacja jednorazowa, maszynowa: 

Krok 1: Wymieszaj dokładnie Nature’s Oil. 

Krok 2: Na powierzchnię, która jest gotowa do aplikacji i czysta nałóż Nature’s Oil przy pomocy 
włókniny ściernej bądź podobnego materiału, który jest zgodny z poziomem wykończenia, który 
chcesz osiągnąć – aby nie wprowadzić dodatkowych zadrapań bądź zbytnio nie wygładzić 
powierzchni. Początkowe rozprowadzenie po powierzchni może również być wykonane przy 
pomocy plastikowej bądź stalowej karty, czy też tkaniny nie wełnianej, która jest delikatnie 
nasączona Nature’s Oil.  

Wpracuj w powierzchnię i ponownie nakładaj do czasu, aż zobaczysz, że cała powierzchnia jest 
odpowiednio nasączona i delikatne smugi zaczną się formować. 

Metoda 1 do kroku nr. 2: Wstępnie zapikuj Nature’s Oil na pad maszynowy tak, aby był on 
częściowo nasączony, jednoczenie aplikując go na powierzchnie, która ma być wykończona - 
punktowo w wielu miejscach. Pamiętaj aby nie dać zbyt wiele – mniej znaczy lepiej! 
Połóż maszynę na powierzchni i ją włącz na najniższych obrotach, zwiększaj je do czasu, aż 
zobaczysz że Nature’s Oil robi się płynny po przesunięciu bądź podniesieniu pada.  
Wpracuj go dokładnie w powierzchnie. 

Uważaj – podczas aplikacji maszynowej punkt nasączenia jest mniej widoczny i często większe 
ilości środka są wymagane, aby go osiągnąć. 

Metoda 2 do kroku nr. 2: Nasącz pad maszynowy dokładnie. Pamiętaj aby nie dać zbyt wiele – 
mniej znaczy lepiej! Połóż maszynę na powierzchni i ją włącz na najniższych obrotach, zwiększaj 
je do czasu, aż zobaczysz że Nature’s Oil robi się płynny po przesunięciu bądź podniesieniu pada. 
Rozprowadź dokładnie Nature’s Oil po całej powierzchni. 

Wpracuj go dokładnie w powierzchnie. 

Uważaj – podczas aplikacji maszynowej punkt nasączenia jest mniej widoczny i często większe 
ilości środka są wymagane, aby go osiągnąć. 
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Krok 3: Po godzinie wypoleruj dokładnie całą powierzchnie przy pomocy pada do polerowania. 
Jeżeli czujesz, że staje się on nasączony – zmień go na świeżego. Przeciągnij palcem po 
powierzchni, jeżeli nie pozostaną żadne widoczne ślady – polerowanie jest zakończone.   

Aplikacja wielokrotna, ręczna i maszynowa: 

Wykonuj zgodnie z krokami od 1 do 3 z ręcznej bądź maszynowej aplikacji, po czym przejdź do 
czwartego kroku  

Kok 4.: Po 24 godzinach od poprzedniej aplikacji (nie dłużej niż max 48h) przetrzyj powierzchnię 
czystą, suchą tkaniną i nałóż kolejną warstwę zgodnie z krokami dla określonego typu aplikacji. 
Podczas nakładania kolejnej warstwy nie trzeba podejmować żadnych specjalnych środków 
ostrożności. 

Każda kolejna aplikacja Nature’s Oil będzie dawała wyższym poziom połysku oraz lepszą ogólną 
ochroną.  

 

Proces naprawy uszkodzonej powłoki: 

Jeżeli wymagane – wyszlifuj uszkodzoną powierzchnię, wyczyść/odkurz ją i wykonaj aplikację 
zgodnie z krokami od 1 do 3 z ręcznej bądź maszynowej aplikacji i jeżeli wymagana aplikacja 
wielokrotna 4-ty krok.  

 

Stopień wykończenia i rekomendacje aplikacji: 

Podłogi, schody – wykończenie powierzchni przynajmniej na 80 grit, aplikacji jednorazowa/ 
wielokrotna – w zależności od stopnia obciążenia ruchem. Aplikacja maszynowa 
rekomendowana. 

Stoły, deski kuchenne - wykończenie powierzchni przynajmniej na 140 grit, aplikacja 
wielokrotna, w zależności od sposobu użycia – zastosowanie komercyjne/domowe/sporadyczne 
bądź wystawa - rekomendowana jest aplikacja maszynowa bądź ręczna. 

Meble, narzędzia, zabawki - wykończenie powierzchni przynajmniej na 100 grit, aplikacji 
jednorazowa/wielokrotna, w zależności od sposobu użycia – zastosowanie 
komercyjne/domowe/sporadyczne bądź wystawa - rekomendowana jest aplikacja maszynowa 
bądź ręczna. 
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Na zewnątrz – aplikacja wielokrotna, maszynowa.  

Tips&Tricks 

- Przetrzyj powierzchnię przy pomocy delikatnie wilgotnej gąbki po polerowaniu aplikacji 
jednorazowej/wielokrotnej aby otrzymać bardziej matowy wygląd 

- Egzotyczne/mocno olejowe gatunki drewna mogą zostać wcześniej oczyszczone 
powierzchniowo przy pomocy Natures Wood Solvent, Nature’s Wood conditioner, bądź 
Natures Wood Soap  

- Nie dodawać rozcieńczalników/rozpuszczalników 
- Im bardziej gładka powierzchnia, tym ciężej i dłużej Nature’s Oil wnika w nią  
- Aby zwiększyć czas absorpcji Nature’s Oil można pozostawić wyrób po kroku 2 na 

maksymalnie 24 godziny w suchym i ciepłym miejscu – ale uważaj i kontroluj – ponieważ 
może wytworzyć się klejąca i trudna w usunięcia powłoka 

- Może być mieszane z różnymi pigmentami w celu osiągnięcia odpowiedniego koloru 
- Użycie światła UV może przyspieszyć czas schnięcia oraz utwardzania  

 

ZABEZPIECZ WSZYSTKIEM UŻYWANE TKANINY/PADY KTÓRE MIAŁY KONTAKT Z NATURE’S OIL 
PRZED SAMOZAPŁONEM – ZANURZ JE W WODZIE 

 


