STÓŁ DREWNIANY TO INWESTYCJA NA LATA, DLATEGO PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH
WSKAZÓWEK, ABY MÓC JAK NAJDŁUŻEJ CIESZYĆ SIĘ JEGO TRWAŁOŚCIĄ I PIĘKNEM.
WSKAZÓWKI I WYTYCZNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW MARKI WOOD FOR YOU
1)
2)

Stoły należy użytkować zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem.
Powierzchnie mebli należy chronić przed zarysowaniem i obiciem. Do pisania itp. prosimy zawsze używać
podkładów, aby na powierzchni nie powstały zarysowania. Porcelana i naczynia kamionkowe posiadają od
spodu niepowlekaną powierzchnie, w trakcie przesuwania po blacie mogą powstać zarysowania.
3) Do czyszczenia mebli nie należy używać środków zawierających substancje ścierające lub rozpuszczalniki.
Przestrzega się również przed stosowaniem środków chemicznych, z uwagi na możliwość negatywnego
oddziaływania na powłokę olejowosku, którym zabezpieczone są meble Wood For You.
4) Wszelkie zabrudzenia powinny być natychmiast usuwane!
5) Nie należy narażać powierzchni drewnianych na bezpośredni kontakt z wodą, wszelkie płyny powinny być
możliwie szybko wycierane suchą szmatką z powierzchni mebla.
6) Należy unikać bezpośredniego kontaktu elementów drewnianych z wilgotnymi elementami zawierającymi
żelazo, ponieważ w procesie reakcji mogą powstać trudne do usunięcia przebarwienia drewna.
7) W celu uniknięcia plam lub odkształceń, nie stawiać gorących, bardzo zimnych lub wilgotnych przedmiotów
na meblach bez użycia podkładek.
8) Meble powinny być ustawiane na równych powierzchniach, w przeciwnym razie ulegną odkształceniu,
dostosowując się do nierówności podłoża.
9) Stoły należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi warunkami
atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Ponadto nie należy ustawiać ich w
odległości mniejszej niż 1 metr od ź ródła ciepła (kaloryfery, grzejniki elektryczne, itp.).
10) Drewno podlega naturalnemu procesowi starzenia, w wyniku którego może zmieniać swoją barwę.
ZASADY CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI
Meble Wood For You wykonane są z naturalnego drewna dlatego w zależności od intensywności ich
użytkowania wymagają okresowego czyszczenia i pielęgnacji. Do czyszczenia mebli najlepiej używać lekko
wilgotnej ściereczki. Wszelkie pozostałości wody należy wycierać suchą szmatką wzdłuż włókna drewna. Przy
silniejszych zabrudzeniach należy używać miękkiej szmatki z dodatkiem wskazanych przez nas środków myjących.
ZASADY RENOWACJI BLATÓW INTENSYWNIE EKSPLOATOWANYCH
Przynajmniej raz w roku blat stołu wymaga uzupełnienia warstwy hydrofobowej zabezpieczającej drewno przed
penetracją wilgoci (częstotliwość wykonywania tego zabiegu zależy od intensywności użytkowania). Do tego celu
proponujemy zaopatrzyć się w dostępne u nas olejowoski firmy OSMO, spełniające europejskie standardy
dopuszczające je do kontaktu z żywnością wg normy EN 1186, część 5/14.
UWAGA: Należy pamiętać, by do pielęgnacji drewna stosować olejowoski identyczne do tych, którymi stoły
oryginalnie były pokryte.
W CELU WYKONANIA OKRESOWEJ PIELĘGNACJI WARSTWY OCHRONNEJ DREWNA NALEŻY:
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Usunąć wszelkie zabrudzenia wilgotną szmatką.
Wyszlifować powierzchnię drewna papierem ściernym o granulacji P120. W przypadku większych uszkodzeń
mechanicznych można zastosować papier ścierny o granulacji P100 jednak proces szlifowania zawsze należy
zakończyć papierem P120.
UWAGA: Drewno należy zawsze szlifować wzdłuż słojów. Szlifowanie poprzeczne może spowodować rysy,
które będą widoczne po nałożeniu olejowosku.
Nanieść bawełnianą szmatką cienką warstwę odpowiedniego olejowosku i pozostawić ją do wchłonięcia na
czas około 15 minut.
Wytrzeć suchą bawełnianą szmatką pozostałość olejowosku i pozostawić do wyschnięcia na czas minimum 6
godzin.
W razie konieczności powtórzyć punkty 3 i 4, jednak wówczas po nałożeniu pierwszej warstwy olejowosku
należy przeszlifować blat papierem ściernym P240. Przed nałożeniem kolejnej warstwy zabezpieczającej

7)

całość olejowanych powierzchni trzeba wytrzeć wilgotną szmatką z kurzu i pyłu powstającego w procesie
szlifowania. Należy pamiętać, by po nałożeniu każdej warstwy olejowosku pozostawić blat do wyschnięcia na
minimum 6 godzin.
Po uzyskaniu właściwego i równomiernego koloru powierzchni objętej renowacją konieczne jest
zabezpieczenie jej olejowoskiem twardym zgodnie z pkt.4 instrukcji. Czynność zaleca się wykonywać dwu lub
trzykrotnie w odstępach min 24 godzin. Nałożenie ostatniej warstwy oleju twardego nie wymaga szlifowania.

UWAGA: Podczas pielęgnacji drewna olejowoskami należy zachowywać zasady bezpieczeństwa opisane przez
producentów tych preparatów (dokumenty dostarczane wraz z zakupem produktów marki Wood For You).
PROSIMY NIE UŻYWAĆ:
1)
2)
3)

ŻADNYCH środków konserwujących lub czyszczących, które nie są dostosowane do drewna
ŻADNYCH agresywnych środków i rozpuszczalników
ŻADNYCH ściereczek powodujących zarysowania

MEBLE W 100 % NATURALNE
Drewno jest materiałem niejednorodnym pod względem budowy i różnorodności usłojenia. Podczas procesu
wykańczania mogą występować drobne nieregularności, przebarwienia lub mikrorysy, które podkreślają
zróżnicowany rysunek produktu i nie stanowią powodu do reklamacji. Różnice kolorystyczne w poszczególnych
elementach drewnianych nie są wadą wyrobu lecz zjawiskiem naturalnym zmieniającym barwę pod kątem
załamania światła. Produkty firmy Wood For You tworzone są ręcznie dlatego każdy jest wyjątkowy i
niepowtarzalny.

Zapoznałem(am) się z zasadami użytkowania stołów drewnianych

…………………………………………………….

