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Zakres 
stosowania 
 

Domalux Professional Olej do Podłóg Drewnianych to przezroczysty twardy wosk olejny do 
wnętrz na bazie modyfikowanej mieszanki olejów i wosków naturalnych. Stosowany jako 
wykończenie i konserwacja parkietów i desek podłogowych, mebli, schodów i drzwi z 
nowego lub starego drewna. Szczególnie polecany twardych rodzajów drewna takich jak 
dąb, jesion.  

Dostępny w systemie kolorowania Color Pro w gamie 25 kolorów. 

Główne zalety 
produktu 

 wysoka odporność na ścieranie 

 odporny na wodę i brud 

 długotrwały efekt dekoracyjny powłoki 

 głęboki mat  

 podkreśla rysunek drewna 

 zachowuje naturalny wygląd drewna 

 dostępny w szerokiej gamie 25 kolorów  

 

Wydajność do 25 m2/l w zależności od stanu powierzchni, rodzaju drewna, sposobu nanoszenia i 
warunków otoczenia. 
 

Rekomendowana 
ilość warstw  

1-3 
* w zależności od podłoża 

Stopień połysku mat 

Kolory 
 

Bezbarwny baza ZN 

24 kolory w systemie kolorowania Color PRO 

 

Karta Techniczna 
Nr Karty 01 
Data wydania: czerwiec 2015 

Olej do podłóg drewnianych
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Metoda 
malowania 

szpachla parkieciarska, wałek microfibra z runem max 6mm, pędzel, maszyna do 
polerowania (pad beżowy lub pad biały) 

Rekomendowane 
narzędzia 
Dekoral Gold  

Szpachla parkieciarska, wałek Mikrofaza 6mm 

Zawartość LZO Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat.A/f/FR): 700 g/l 
(2010). Produkt zawiera max. 700 g/l.    

 

Parametry techniczne Norma/Wytyczne Wartość 

Ilość warstw   

Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h]   

Schnięcie w temp. 20C, [h]   

Gęstość w 20±0,5C, [g/cm3]   

Czas wypływu mierzony kubkiem wypływowym z 
dnem, stożkowym o średnicy otworu 
wypływowego 4 mm, [s] 
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Przygotowanie podłoża Powierzchnia przeznaczona do olejowania powinna być odtłuszczona, 

czysta, sucha, bez pozostałości np. past woskowych i środków 
nabłyszczających. Wilgotność drewna może wynosić maksymalnie do 10-
12%. Stare powłoki lakierowe należy usunąć do surowego drewna.  
Przed nanoszeniem oleju podłoże powinno być równo wyszlifowane 
papierem o granulacji max. do 120 a następnie dokładnie oczyszczone z 
pyłu. Wszelkie uszkodzenia lub przebarwienia drewna powinny być 
zeszlifowane do zdrowego drewna. 
W przypadku nakładania na wcześniej zaolejowaną powierzchnię 
nieuszkodzone warstwy oleju oczyścić przy pomocy Zmywacza do Podłóg 
Olejowanych Domalux Professional. 
Przy stosowaniu Oleju od Podłóg Drewnianych na olejowanych wcześniej 
podłożach drewnianych należy skontrolować oddziaływanie na siebie 
starego i nowego wykończenia. Olej do Podłóg Drewnianych nie należy 
stosować do renowacji podłoży pokrytych olejem utwardzanym 
promieniami UV. 

Olejowanie Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać.  
Wyrób nanosić w postaci handlowej - bez rozcieńczania za pomocą 
szpachli parkieciarskiej, wałka, lub maszyny polerskiej. 
Nanieść równomiernie cienką warstwę i pozostawić na kilka minut nie 
dopuszczając do podsychania oleju 
Następnie należy wytrzeć nadmiar oleju bawełnianą ściereczką lub przy 
pomocy maszyny polerskiej zaopatrzonej w pady białe lub beżowe 
Wyrób powinien być nakładany cienkimi warstwami. Zwiększenie grubości 
warstwy podwyższa stopień połysku, a większa liczba warstw może 
tworzyć rodzaj powłoki. 
Na twarde rodzaje drewna należy nałożyć 2, a miękkie 3 warstwy. Przy 
nakładaniu renowacyjnym na podłoże nałożyć 1 warstwę. 
Następne warstwy należy nakładać w odstępach 6 h.  
Przy stosowaniu oleju zabarwionego do nałożenia ostatniej warstwy 
należy użyć oleju bezbarwnego. 
Po zakończeniu olejowania narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem do 
wyrobów ftalowych ogólnego stosowania. 
Podczas stosowania produktu zabarwionego zawsze należy najpierw 
ocenić próbkę pod kątem pożądanego efektu. Otrzymany kolor i efekt 
końcowy zależy od rodzaju drewna oraz sposobu wykończenia jego 
powierzchni. 
Nie należy stosować produktu jako wykończenie powierzchni pokrytej 
wcześniej wyrobami lakierowymi. 

Warunki aplikacji Podczas nakładania i wysychania wyrobu temperatura podłoża i otoczenia 
musi wynosić przynajmniej 15°C a wilgotność względna powietrza 
powinna wynosić poniżej 80% 
W trakcie nanoszenia i suszenia musi być zapewniona dobra wentylacja. 
Ściereczki, pady i narzędzia należy wyczyścić od razu po użyciu ze 
względu na ryzyko samozapłonu nasączonych olejem materiałów. 
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Ściereczki i pady mogą również zostać zanurzone w wodzie. 

Końcowe utwardzanie Pełne własności zaolejowana powierzchnia zyskuje po 7 dniach 

Data ważności i warunki 
przechowywania 

24 miesiące od daty produkcji w oryginalnym i nieotwieranym 
opakowaniu. 
Zmiana barwy oleju w czasie nie wpływa na jego właściwości. 
 Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, w chłodnych i 
suchych pomieszczeniach w temp. poniżej 25C. 
 

Użytkowanie  W celu przeprowadzenia konserwacji powierzchni dokładnie oczyścić przy 
pomocy Zmywacza do Podłóg Olejowanych, a następnie zastosować Olej 
Renowacyjny Domalux Professional. Przy dużym obciążeniu powłok 
konserwację należy przeprowadzać, co najmniej dwa razy w roku. 
W celu trwałej i skutecznej ochrony pokryte olejem powierzchnie powinny 
być raz w tygodniu prawidłowo konserwowane. 

Rozcieńczalnik Rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania. 

Wskazówki BHP i Ppoż. 
Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na 
stronie www.domaluxprofessional.pl 

Opakowania handlowe 1 L; 2,5 L 

 


