Údržba olejovaných a voskovaných povrchů
Většina dřevěných povrchů od firmy Buday & Sádek, s. r. o., je
opatřena povrchovou úpravou olejem od firmy OSMO.
V případě výrobků, které přicházejí do styku s potravinami (stolové
desky, krájecí prkénka) povrch ošetřujeme TOP OLEJEM OSMO 3028.
Tento olej se vyznačuje zvláštní tvrdostí a odolností povrchu a
velmi dobře se udržuje. Zároveň zesiluje přírodní odstín dřeva, vytváří
trvale mokrý efekt. TOP OLEJ OSMO má otevřené póry tj. dobře se
vstřebává a následně neodprýskává a neodlupuje se, tak jako je tomu u
laků.
Odpuzuje vodu a také nečistoty. Z hlediska tekutin je testován vůči
pivu, vínu, cole, kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku či vodě. V případě
znečištění či poškození není třeba brousit povrch, ale stačí vyčistit
přípravkem na voskové oleje a následně přetřít novou vrstvou voskového
oleje.
Uschlý nátěr je také zdravotně nezávadný pro člověka, zvířata
a rostliny. Dokonce je bezpečný i při použití na dětské dřevěné hračky
/odolnost proti slinám a potu/, na které je doporučován. Neobsahuje
žádné biocidní látky a konzervační prostředky!
Jednoduchá aplikace nátěru: Stačí pouze 2 nátěry, žádný základní
nátěr, žádné přebrušování! V případě renovace stačí očistit a přetřít!

Na ostatní povrchy, které nepřicházejí do styku s potravinami, jako
jsou vrchní desky TV stolků, komod, nohy od komod a stolků používáme
TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ OSMO ORIGINAL.
Tento olej zesiluje barevnou intenzitu přírodního vzhledu povrchu
dřeva, je odolný vůči ošlapání, odpuzuje vodu a nečistoty, je trvale
zatížitelný a mimořádně odolný.

Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě
renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
Všechny výrobky ze dřeva by měli být vystaveny optimálním podmínkám, tj.
stálé teplotě vzduchu 20 - 22°C a relativní vlhkosti vzduchu 50 - 55%.

Denní údržba olejovaných/voskovaných povrchů je velmi snadná.
V případě drobných nečistot stačí povrch pouze otřít navlhčeným měkkým
hadříkem z bavlny a po té povrch vytřít do sucha opět bavlněným
hadříkem. Vyhněte se používání agresivních činidel, jako jsou louhy,
kyseliny, abraziva, případně přípravky na bázi alkoholu. Je třeba se také
vyvarovat použití mikro-vláknových utěrek, které poškozují povrch!
Jednou měsíčně je dobré provést intenzívnější údržbu za použití vody a
mýdlového prostředku v poměru 100:1. Takto připravený roztok
naneseme v tenké vrstvě měkkým hadříkem na plochu a ihned vytřeme
do sucha.
U více namáhaných ploch, jako jsou desky stolů, sedací desky
dochází používáním ke ztenčování vrstvy oleje nebo vosku. Tuto
ochrannou vrstvu je třeba obnovit. Dle intenzity používání se obnova
provádí 1 x za rok až dva roky.
Při obnově vrstvy plochu zdrsníme jemným brusným papírem
(hrubost 100P), brusný prach odstraníme a naneseme (štětcem nebo
válečkem) tenkou vrstvu oleje. Po cca 2 minutách odstraníme přebytečnou
vrstvu oleje bavlněným hadříkem. Znovu používat takto opravenu plochu
lze po 24 hodinách.
V případě mechanického poškození či dlouhodobém kontaktu
s tekutinou (vytvoří se bílá skvrna) povrch opravíme přebroušením
hrubším brusným papírem (hrubost 80P) a po té přebrousíme brusným
rounem. Odstraníme brusný prach a naneseme tenkou vrstvu oleje. Po
cca 2 minutách přebytečný olej odstraníme bavlněným hadříkem a po 24
hodinách můžeme aplikovat druhou vrstvu.

Na dřevěné plochy v žádném případně neodkládejte horké
nádobí, jídlo, nápoje!!!!

Údržba povrchů opatřených vodouředitelným nátěrem
V naší nabídce máme výrobky, kde je masivní dřevo
kombinováno s jinými materiály, jako např. MDF desky, laťovky, kov
aj. Tyto povrch jsou opatřeny vodouředitelným nátěrem VITEX
AQUAVIT ECO. Údržbu takovýchto povrchů provádíme navlhčeným
bavlněným hadříkem bez použití chemických prostředků, popř. při
větším znečištění použijeme roztok z vody a mýdlového prostředku.
Povrch očistíme a vytřeme do sucha bavlněným hadříkem.

Kovové části výrobků čistíme běžným způsobem, tzn. otřeme
navlhčeným bavlněným hadříkem, případně použijeme chemický
prostředek určený k čištění kovových povrchů nábytku. Rozhodně
nepoužíváme abrazivní prostředky, houby a drátěnky.

