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NOSTALGIA Floor Oil
Naturalny olej do podłóg

Bezbarwny olej na bazie wosków carnauba i candelila, 
przeznaczony jest do drewnianych podłóg oraz 
masywnych, drewnianych blatów w suchych i mokrych 
pomieszczeniach. Tikkurila Nostalgia Floor Oil pogłębia 
i podkreśla naturalny kolor i strukturę drewna, nadaje 
trwałość oraz odporność na zabrudzenia i wodę. 
Powierzchnia pomalowana olejem jest łatwa do 
utrzymania w czystości. Nadaje satynowy połysk.

Zużycie: 9-13 m²/l
Opakowanie: 1 l; 3 l

PRZYGOTOWANIE
Powierzchnię przeznaczoną do malowania 
należy dokładnie wyczyścić z brudu oraz kurzu 
i pozostawić do wyschnięcia. Dokładnie usunąć 
pozostałości starych powłok z farby, lakieru bądź 
oleju poprzez szlifowanie lub cyklinowanie. 
Odkurzyć.

NAKŁADANIE OLEJU
Nałożyć pierwszą warstwę oleju za pomocą 
pędzla, szmatki lub natrysku i pozostawić 
na 5-10 minut do wchłonięcia w drewno. 
Usunąć pozostałości niewchłoniętego oleju i 
wypolerować podłogę szmatką do polerowania. 
Powierzchnię pozostawić do wyschnięcia na 
12 godzin, a następnie czynność powtórzyć. 
Zazwyczaj 2 aplikacje oleju są wystarczające. 
Powierzchnia jest gotowa do użycia po upływie 
24 godzin.

KONSERWACJA
Powierzchnie pokryte olejem czyścić 
delikatnie przy użyciu wilgotnej gąbki lub 
ściereczki i neutralnego detergentu. W razie 
potrzeby powtórzyć aplikację oleju. Mocno 
zabrudzone i pociemniałe powierzchnie 
zeszlifować lub wycyklinować przed ponowną 
aplikacją. Regularne olejowanie zabezpiecza 
drewnianą powierzchnię i sprawia, że jest ona 
wodoodporna, trwała i łatwa do utrzymania  
w czystości.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Narzędzia wymyć wodą z mydłem, pozostałości 
usunąć używając Tikkurila Everal Thinner 1050.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zachowaj ciepło 
i oryginalną strukturę drewna.
Tikkurila Nostalgia to linia produktów do dekoracji i ochrony drewna, 
obejmująca oleje oraz woski wyprodukowane z naturalnych składników, 
które sprawiają, że drewniana powierzchnia staje się przyjemna i bliższa 
naturze. Znajdziesz wśród nich produkty przeznaczone do drewnianych 
podłóg, blatów stołowych, ścian, sufitów, mebli i zabawek. Produkty  Tikkurila 
Nostalgia podkreślają naturalną barwę przedmiotów wykonanych z drewna, 
zapewniając im piękny wygląd oraz trwałość.
Dotknij powierzchni drewna i poczuj jego ciepło…



NOSTALGIA Beeswax Oil
Olej z woskiem pszczelim do powierzchni drewnianych

Bezrozpuszczalnikowy, ochronny olej do drewna 
składający się z czystych olejów roślinnych i wosku 
pszczelego. Przeznaczony jest do drewnianych mebli, 
ścian, sufitów oraz zabawek. Olej z woskiem pszczelim 
odżywia włókna drewna, przywraca naturalny połysk 
i wybarwienie. Tworzy odporną na zabrudzenia, 
jedwabiście matową powierzchnię. 

Zużycie: 15-25 m²/l
Opakowanie: 0,375 l

PRZYGOTOWANIE
Powierzchnię przeznaczoną do malowania 
należy dokładnie wyczyścić z brudu oraz kurzu. 
Zeszlifować, jeśli to konieczne. Dokładnie usunąć 
stare powłoki farby, lakieru lub oleju. Odkurzyć.

NAKŁADANIE OLEJU
Rozprowadzić olej na powierzchni za pomocą 
gładkiej szmatki lub pędzla. Pozostawić do 
wchłonięcia na ok. 30 minut. Pozostałości 
niewchłoniętego oleju usunąć. Wypolerować 
całość gładką szmatką w kierunku słojów 
drewna.

KONSERWACJA
Po nałożeniu oleju powierzchnia powinna 
być użytkowana ostrożnie przez 1-3 dni, gdyż 
produkt uzyskuje ostateczną trwałość po ok.  
2 tygodniach. Zabrudzenia usuwać za pomocą 
wilgotnej szmatki i neutralnego detergentu.  
Jeśli to konieczne, zeszlifować i powtórzyć 
aplikację oleju. 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Narzędzia wymyć wodą z mydłem, pozostałości usunąć 
używając Tikkurila Everal Thinner 1050.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



NOSTALGIA Wood Wax

Oyster

Pepper

Champignon Chocolate Blue CheeseGinger (baza) 

Coconut

Earl Grey

Honey Raisin

NOSTALGIA Wood Wax
Wosk do drewnianych mebli i ścian

*Kolory na zdjęciach są zbliżone do rzeczywistych na tyle, na ile pozwala technika drukarska.

KARTA KOLORóW

Ochronno-pielęgnacyjny płynny wosk, zawierający 
naturalny wosk carnauba. Impregnuje i tworzy odporną na 
wodę i zanieczyszczenia powierzchnię. Do zastosowania 
na poziomych i pionowych powierzchniach wykonanych z 
surowego drewna, takich jak ściany, sufity, meble, drzwi itp.

Zużycie: 10-13 m²/l
Opakowanie: 0,225 l; 0,9 l Ginger (bezbarwny, baza),
           0,33 l; 1 l gotowe kolory. 

Dostępna kolorystyka: bezbarwny (baza) Ginger. Kolory 
dostępne w systemie barwienia na bazie bezbarwnego koloru 
Ginger: Champignon, Chocolate, Blue Cheese, Oyster, Earl Grey 
i Pepper. Gotowe kolory: Honey, Raisin, Coconut.
Uwaga! Barwione produkty należy zużyć  w ciągu 3 miesięcy 
od barwienia, aby uniknąć ewentualnych zmian w kolorze!

PRZYGOTOWANIE
Drewnianą powierzchnię oczyścić z brudu  
i kurzu. Zwilżyć delikatnie wodą i pozostawić 
do wyschnięcia. Zeszlifować wystające włókna 
drewna, dokładnie usunąć pył.

NAKŁADANIE WOSKU
Wosk ostrożnie wymieszać. Nałożyć 1-2 
warstwy w kierunku słojów drewna, za pomocą 
pacy z pianki lub gąbki. Dwie warstwy wosku 
dadzą bardziej błyszczącą i nawoskowaną 
powierzchnię. Niewielkie powierzchnie 
należy malować jednorazowo, przy dużych 
powierzchniach należy malować po 1-2 panele 
jednocześnie, dla uzyskania  jednolitego 
koloru. Aby otrzymać bardziej przezroczyste 
wykończenie, wosk można rozcieńczyć 
bezbarwnym Nostalgia Wood Wax (Ginger). 
Powierzchnia wysycha po ok. 0,5 godz.  
Po 1-2 godz. można nakładać kolejną warstwę.

Przed rozpoczęciem aplikacji wosku należy 
wykonać próbę w niewidocznym miejscu. 
Ostateczny kolor i połysk są uzależnione od 
właściwości i gatunku drewna. Nie należy 
rozcieńczać wosku wodą.

KONSERWACJA
Po nałożeniu oleju powierzchnia powinna 
być użytkowana ostrożnie, gdyż produkt 
uzyskuje ostateczną trwałość po ok. miesiącu. 
Zabrudzenia należy usuwać za pomocą 
wilgotnej szmatki i neutralnego detergentu.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Narzędzia należy czyścić wodą z mydłem.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
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