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Nazwa produktu Floor Oil – olej do podłóg 

Typ 
Rustins Floor Oil to mieszanka naturalnych olejów roślinnych i żywic rozpuszczonych w 
benzynie lakowej, opracowana w celu uzyskania atrakcyjnego i trwałego wykończenia. 

Przeznaczenie 
Do wszystkich wewnętrznych podłóg drewnianych, w tym parkietu, klepek i desek 
podłogowych. 

Szczególne właściwości 
Wydobywa naturalne piękno drewna. Sprawia, że kolory drewna stają się bogatsze. 
Łatwy w aplikacji i utrzymaniu. 

Przygotowanie 
powierzchni 

Surowe drewno musi być czyste, gładkie, suche oraz wolne od wosku, kurzu i 
zanieczyszczeń. Usuń wosk za pomocą benzyny lakowej lub Rustins Surface Cleaner 
oraz ściereczki do szorowania, a następnie wytrzyj powierzchnię dopóki jest jeszcze 
mokra czystą ścierką. Istniejące powłoki należy usunąć przez szlifowanie, po 
oczyszczeniu jak opisano wyżej. Drewno oleiste (np. Teak, Iroko) można przetrzeć 
benzyną lakową, aby poprawić wnikanie oleju. Otwory po gwoździach i wąskie szczeliny 
można wypełnić szpachlówką Rustins Wood Filler. Nie stosować uszczelniacza do 
sęków Rustins Knotting. 

Sposób użycia 

Nanosić obficie i równomiernie za pomocą pędzla, gąbki lub wałka, pozostawić do 
wyschnięcia. Jeśli po około 10 minutach pozostaną jakiekolwiek kałuże oleju, usuń je 
rozprowadzając równomiernie po okolicy za pomocą gąbki lub szmatki, aby uzyskać 
równomierne pokrycie. Niektóre rodzaje drewna mogą znacznie ciemnieć po nałożeniu 
oleju do podłóg, szczególnie stare i odzyskane drewno. Aby upewnić się, że wynik jest 
zgodny z oczekiwaniami, przed kontynuowaniem pokryj obszar testowy. Jeśli 
preferowany jest inny odcień, surowe drewno można wybarwić Rustin’s Wood Dye. 

Jeśli mają być użyte barwniki lub bejce innych marek, przetestuj przed kontynuowaniem. 

Warstwy Nałożyć początkowo co najmniej 3 warstwy. 

Czas schnięcia 4-8 godzin, w zależności od temperatury i wilgotności 

Nakładanie kolejnych 
warstw 

Odczekać 4-8 godzin, w zależności od temperatury i wilgotności 

Temperatura aplikowania Olej nakładać w temperaturze 15-25°C, nie stosować poniżej 5°C. 

Wydajność Ok. 13 m² na litr, w zależności od chłonności drewna. 

Konserwacja i 
pielęgnacja 

Podłogę należy odkurzyć lub zamieść, a następnie wyczyścić dobrze wykręconą ścierką 
lub mopem, używając łagodnego roztworu detergentu. Brud i rysy usuwać gąbką do 
szorowania. Jeśli powierzchnia stała się matowa lub zużyta, po oczyszczeniu można ją 
ożywić poprzez ponowne olejowanie. 

Kompatybilność 
Floor Oil może być stosowany z: Rustins Wood Dye, Grainfiller / Wood Filler. Wood 
Dye można dodawać do Floor Oil. Rustins Polyurethane Varnish może być nakładany 
na Floor Oil. 

Osad Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć.  

Okres trwałości 
/przechowywanie 

Wiele lat w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, przechowywanym w chłodnych, 
suchych warunkach. 

Zagrożenia 

Łatwopalny. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować w dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać z dala od źródeł 
zapłonu – nie palić tytoniu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Pełna karta 
charakterystyki jest dostępna na żądanie lub na stronie www.rustins.ltd 
Uwaga: ścierki używane do olejowania należy rozłożyć płasko do wyschnięcia, w 
przeciwnym razie mogą w sprzyjających warunkach doprowadzić do samozapłonu. 

Czyszczenie 
Pędzle czyścić dopóki są mokre benzyną lakową lub Rustins Brush Cleaner. 
Zaschnięte pędzle można czyścić Rustins Brush Restorer. Zaschnięty olej można 
usunąć za pomocą Rustins Strypit. 

Pojemności 1000, 5000 ml 
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