
 
 

 

 
 
 

Warunki użytkowania i konserwacji wyrobów drewnianych 
 

Aby zapewnić Państwu długoletnią możliwość korzystania z naszych produktów wykonanych 
z naturalnego drewna przygotowaliśmy najważniejsze informacje o użytkowaniu oraz pielęgnacji 
wyrobów z naturalnego drewna. 
 
1. Kilka słów o produktach z naturalnego drewna 
Nasze produkty wykonane są z drewna litego i są w 100% naturalne i higroskopijne w związku z czym 
reagują w sposób naturalny na zmieniające się warunki otoczenia, w którym się znajdują. Pod 
wpływem 
zmiany wilgotności powietrza drewno może ulec rozszerzeniu bądź kurczeniu co jest naturalnym 
zjawiskiem. W przypadku dłuższego zwiększenia wilgotności powietrza może wystąpić zjawisko 
wyłódkowania. Natomiast przy dłuższym spadku wilgotności powietrza na naturalnym drewnie mogą 
pojawić się szczeliny oraz pęknięcia. Ponadto zmiana wilgotności powietrza może doprowadzić do 
zmiany wymiaru i kształtu deski co jest naturalnym zjawiskiem przy produktach wykonanych 
z naturalnego drewna. Produkty z naturalnego drewna narażone na działanie promieni słonecznych 
mogą z czasem ściemnieć jest to naturalny proces oddziaływania promienni słonecznych na tego typu 
produkty. 
 
Aby produkt z naturalnego drewna nie był narażony na dłuższe zmiany wilgotności zalecamy 
utrzymanie 
w pomieszczeniu klimatu o wilgotności powietrza najbardziej zbliżonym dla człowieka warunków 
tj. 45-60% względnej wilgotności powietrza oraz temperatury ok. 18-20 °C. Zalecamy stosowanie 
nawilżaczy powietrza szczególnie w okresie zimowym, gdy wilgotność powietrza, zarówno na 
zewnątrz 
jak i wewnątrz budynków znacznie spada. Należy pamiętać, że w pomieszczeniach z klimatyzacją 
również może wystąpić zbyt niska wilgotność powietrza. 
 
Do zabezpieczenia blatu przed wilgocią lub przesuszeniem można użyć protektora – specjalnego oleju 
dedykowanego do drewna. Środki do pielęgnacji wyrobów drewnianych dostępne są zarówno 
w sklepach budowlanych jak i sklepach internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności 
za zastosowanie nieodpowiednich środków pielęgnacyjnych. 
 
Należy pamiętać, że produkty wykonane z naturalnego drewna są łatwopalne, dlatego nie należy 
poddawać ich jakiemukolwiek kontaktowi z ogniem. 
 
Należy pamiętać, że blaty drewniane są podatne na plamienie i zarysowania, dlatego należy unikać 
krojenia na blacie bez użycia deski ochronnej lub używać innych ostrych narzędzi w bezpośrednim 
kontakcie z blatem. Aby uniknąć powstawania plam, należy unikać rozlewania płynów zwłaszcza 
kolorowych bądź oleistych. Blat należy czyścić delikatnie wilgotną, miękką ściereczką bez użycia 
środków chemicznych. Na blatach drewnianych nie mogą pod żadnym pozorem pozostawać mokre 
miejsca po sprzątaniu, gdyż może to spowodować wyłódkowanie drewna, a w najgorszym wypadku 
wybrzuszenie się blatu. Ważne jest by wykonywać tę czynność zgodnie z usłojeniem deski. 
Uszkodzenia mechaniczne (zarysowania, wgniecenia itp.) powstałe w trakcie użytkowania oraz 
naturalna praca drewna nie podlegają reklamacji. 



 
 

 

 
 
 

2. Sposób impregnacji blatu olejem dedykowanym do drewna naturalnego 
Nasze produkty z blatem z naturalnego drewna są zabezpieczone ochronną warstwą oleju 
naturalnego. 
Należy pamiętać, że warstwa oleju z czasem pod wpływem użytkowania, czyszczenia ulega wytarciu. 
Blat należy olejować w zależności od użytkowania początkowo nawet co 2 miesiące. 
 
W przypadku wystąpienia konieczności ponownego zaimpregnowania blatu drewnianego olejem 
naturalny należy postępować w następujący sposób aby blat nie uległ uszkodzeniu: 
 

 Pierwszym krokiem jest szlifowania powierzchni blatu aby usunąć resztki oleju znajdujące się 
na powierzchni blatu. Oczyszczenie blatu powinno nastąpić papierem ściernym o niskiej 
gradacji P180-220. Szlifowanie należy wykonać zawsze wzdłuż słojów drewna. 

 Drugim krokiem jest dokładne oczyszczenie powstałego pyłu po szlifowaniu, odkurzaczem bądź 
szmatką przy czym należy pamiętać aby nie moczyć przeszlifowanej powierzchni gdyż może 
dojść do podniesienia się włókna drewna. Usuwanie pyłu za pomocą szmatki powinno odbyć 
się na sucho. 

 Trzecim krokiem jest aplikacja oleju. Naniesienie oleju na przeszlifowaną i oczyszczoną 
powierzchnie blatu powinna odbyć się za pomocą płaskiego pędzla bądź miękkiej ściereczki 
zawsze wzdłuż słojów drewna. Ilość warstw oleju do nałożenia zależy od rodzaju stosowanego 
impregnatu w związku z czym należy zapoznać się z zaleceniami producenta na opakowaniu. 

 Czwarty krok wykonujemy po około 30 min od nałożenia oleju. Należy delikatnie zebrać nadmiar 
oleju za pomocą szmatki. 

 Tak przygotowany blat pozostawiamy do wyschnięcia. Długość schnięcia oleju określa 
producent na opakowaniu. 
 
Należy pamiętać aby olej do impregnacji był odpowiednio dobrany do rodzaju drewna oraz o 
zapoznaniusię z informacjami producenta na opakowaniu stosowanego oleju. 

 


