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PRZEDMOWA 

Przekazujemy Państwu , aktualne wydanie magazynu Klienta 
„InfOLIne“. Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo wiele 
nowości w asortymencie oraz artykuły dotyczące pielęgnacji 
powierzchni drewnianych marki Oli Lacke. Prezentujemy Państ-
wu kolejną generację oleju »OLI-NATURA Hartwachsöl«, który 
gwarantuje idealny wygląd i jest miły w dotyku niezależnie od 
sposobu naniesienia! Szczególnie zależy nam, aby przedstawić 
Państwu także rodzinę nowoczesnych lakierów wodnych »OLI-
AQUA ECO«, dostępnych w trzech wariantach lepkości.
    
O Oli Lacke GmbH 
Oli Lacke GmbH to rodzinne przedsiębiorstwo z siedzibą w 
saksońskim Lichtenau w Niemczech, produkujące nowoczesne 
systemy do wykańczania powierzchni drewna. Nasze produk-
ty są stosowane na całym świecie przez zakłady przemysłowe 
oraz rzemieślników. Oferta dzieli się na dwie osobne marki: tra-
dycyjna marka OLI LACKE cieszy się rosnącą popularnością 
szczególnie ze względu na przyjazne środowisku lakiery wod-
ne. OLI NATURA to z kolei marka promująca naturalne oleje i 
woski, ceniona przez znane firmy zajmujące się wykańczaniem 
mebli i podłóg. Celem przedsiębiorstwa jest oferowanie pro-
duktów najwyższej jakości, będących równocześnie wyznacz-
nikiem swojej marki.

Dane teleadresowe:  

Oli Lacke GmbH I Bahnhofstraße 22 I D-09244 Lichtenau
Telefon: +49 (0) 37208/84-0 I Telefax: +49 (0) 37208/84-382
info@oli-lacke.de I www.oli-lacke.de

Oli-Pol Sp. z o.o. | Wrocławska 144 | PL 63-800 Gostyń 
Telefon: +48 (0) 65 57 23 294 | Telefax: +48 (0) 65 57 23 295
oli@oli-pol.com.pl | www.oli-lacke.pl
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ZAWSZE O 
KROK NAPRZÓD!
// Nowy lakier OLI-KS 8.20 I 1K-Hartsiegel
 
Zgodny z wytycznymi Decopaint lakier od Oli Lacke GmbH  zadowoli i spełni 
oczekiwania każdego stolarza. Ten wszechstronny produkt do drewna zachęca 
swoim matowym i eleganckim wyglądem oraz miłym wrażeniem w dotyku. Do 
stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Lakier OLI-KS 8.20 I 1K Hartsiegel  to idealne rozwiązanie dla stolarzy poszukujących 
alternatywy do systemu lakierów na bazie wody, stosowanych do wykańczania scho-
dów z litego drewna. Naturalne i wytrzymałe powłoki powstają dzięki zastosowaniu 
rozpuszczalnikowego lakieru na bazie żywicy syntetycznej, zgodnego z wytycznymi 
Decopaint oraz oksydacyjnie schnącej kombinacji oleju z woskiem. Matowa, stono-
wana kolorystycznie powierzchnia nabiera nie tylko fantastycznego wyglądu, ale jest 
również przyjemna w dotyku. Powłoka wygląda prawie jak olejowana a naturalny kolor 
drewna zostaje subtelnie podkreślony. Powierzchnia drewniana spełnia oczekiwania 
Klienta, który oprócz modnej powłoki doceni również ochronne właściwości lakieru. 
Ten jednokomponentowy lakier charakteryzuje się wytrzymałością na poziomie lakie-
ru 2K PUR. 

Lakier »OLI-KS 8.20 I 1K-Hartsiegel« z formułą „easy to use”  jest łatwy w stosowaniu 
i nie wykazuje tendencji do połysku. Można go nanosić w dwóch cienkich warstwach 
o grubości 70 g/m² pędzlem, natryskiem lub wałkiem. Lakier OLI-KS 8.20 I 1K Hart-
siegel dostępny jest w opakowaniach o objętości 1 l, 3 l oraz 11 l.
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• Hybryda 1K - kombinacja oleju z twardym wo-
skiem oraz lakieru z żywicą syntetyczną  

• Wygląd, wrażenia dotykowe jak przy systemie 
olejowosku z subtelnym tonowaniem koloru 
drewna 

• Dzięki formule „easy to use” łatwy w nanosze-
niu pędzlem, wałkiem i natryskiem – idealny do 
prac rzemieślniczych

• Nie wykazuje tendencji do uzyskania po-
wierzchni w połysku 

• Tworzy bogatą powłokę, bardzo wydajny oraz 
zgodny z wytycznymi Decopaint 

• Optymalna alternatywa do konwencjonalnych 
rozwiązań

• Odporność chemiczna: DIN 68861, część 1, 1B.

Stopień połysku: głęboki mat
Wielkość opakowań: 11, 3, 1 litr



PIĘKNE 
DRZWI
// Oli Lacke GmbH dla Brüchert + Kärner

Szlachetnie i  biało: marka Brüchert + Kärner to synonim ekskluzyw-
nych drzwi wewnętrznych w jakości premium. Każdy egzemplarz to 
rękodzieło najwyższej klasy – drzwi produkowane nie są na linii mon-
tażowej, ale powstają dzięki doświadczonym pracownikom nadającym 
im styl i ostateczny wygląd. Tak powstają piękne drzwi obdarzone du-
szą. Jakość tych drzwi jest zauważalna już na pierwszy rzut oka co 
potwierdza się w użytkowaniu na przestrzeni lat. Przykładem służą po-
wierzchnie uszlachetnione lakierami OLI.

W odnowionym i położonym niedaleko jednego z hamburskich kanałów 
budynku przemysłowym, znajduje się  „główna centrala i fabryka po-

mysłów“ Brüchert + Kärner, w tym miejscu działają również dwie linie pro-
dukcyjne. Brüchert + Kärner jest znany na całym świecie dzięki produktom 
najlepszej jakości, wyznacza wysokie standardy produktów, wykonania, 
funkcjonalności oraz designu. Kiedy wszystkie z powyższych elementów 
współgrają ze sobą, spełniają wymagania  wiodącego producenta i sygnują 
dobrej jakości drzwi.

Rękodzieło w najlepszym wydaniu
Dwanaście serii modelowych dzieli się na cztery grupy. Nazwy poszczegól-
nych serii oddają styl każdego rodzaju drzwi: od „klasycznych“, „modnych i 
stylowych“ aż po nowość „w starym stylu“. Jedną z najważniejszych zasad 
przedsiębiorstwa jest rezygnacja z ulotnych trendów oraz zachowanie do-
brego gustu. Istotą jest uwzględnianie indywidualnych wymagań Klientów a 
drzwi podkreślają charakter projektu architektonicznego zgodnie z obranym 
stylem.

Drzwi Brüchert + Kärner nie są produkowane na linii produkcyjnej
Drzwi w kolorze białym stanowią dominującą część ogólnej produkcji. Są 
one w całości lakierowane ręcznie. Krawędzie zachowują swój kształt a ich 
profil jest wyrazisty i zauważalny. Brüchert + Kärner od wielu lat stawia na 
profesjonalistów z Oli Lacke GmbH specjalizujących się w powlekaniu po-
wierzchni. 

Lakier wysokiej jakości: od A do Z
Jednoskładnikowy podkład izolujący na bazie wody »OLI-AQUA 15.88« 
nanoszony jest natryskowo bezpośrednio na litą płytę MDF w dwóch war-
stwach. Dzięki wysokiej odporności na dyfuzję oraz elastycznemu spoiwu, 
wypełniacz gwarantuje znacznie większą stabilność kształtu płyty MDF niż 
w przypadku tradycyjnych wypełniaczy hydroizolujących. Ten wydajny wy-
pełniacz w wersji premium wyklucza ryzyko późniejszych pęknięć powłoki 
lakierniczej na krawędziach oraz w głębokich profilach. Jego stabilność po-
zwala na uzyskanie w krótkim czasie grubych powłok również na ostrych 
krawędziach bez ryzyka zacieku. W wykończeniach powierzchni stosowany 
jest opracowany specjalnie dla Brüchert + Kärner wysokiej jakości wodny 
lakier pigmentowany 2K., nanoszony pistoletem natryskowym Air-Mix, który 
doskonale zachowuje się na ostrych  krawędziach i profilach.

www.schoene-tueren.com  

Informacje dla Klientówwww.oli-lacke.de



© Brüchert + Kärner© Brüchert + Kärner

© Brüchert + Kärner
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Nowy wielowarstwowy lakier najnowszej 
generacji  OLI-AQUA PRO M 18.10 I 1K  

W przemyśle meblowym i przy produkcji krzeseł rosną wymagania 
dotyczące systemu lakierowania. Niskie zużycie lakieru i szybkie 

schnięcie to ważne optymalnie dopracowane parametry produktu, któ-
re umożliwiają szybkie pakowanie gotowych wyrobów. Oli- Lacke opra-
cowała własny samosieciujący lakier wodny, spełniający wszystkie te 
wymagania. 

Ten wielowarstwowy , samosieciujący lakier najnowszej generacji "OLI-
-AQUA PRO M 18.10 I 1K" na bazie wody można stosować w przemyśle 
meblarskim i przy produkcji krzeseł. Wysokiej jakości nowe surowce, bazu-
jące na specjalnej dyspersji akrylowej, pozwoliły na opracowanie receptury 
lakieru PRO M 18.10 o doskonałych właściwościach wypełniających i wyjąt-
kowej odporności. Lakier bardzo szybko wysycha i w krótkim czasie nadaje 
się do szlifowania. Powierzchnie lakierowane powyższym produktem zostały 
sprawdzone na zgodność z normą "MÖBELFAKTA Kat. 2" i spełniają wyma-
gania stawiane przez firmę IKEA IOS-MAT-0066 R4.  

KORZYŚCI DLA PRODUCENTA: Nowy, wielowarstwowy lakier "OLI-AQUA 
PRO M 18:10 I 1K" zapewnia wiele korzyści przy atrakcyjnej relacji ceny do 
jakości. Właściwości powłoki lakierowanej przy składowaniu gwarantują 
bezproblemowe "układanie w stos" gotowych elementów. Bezbarwny lakier 
charakteryzuje się optymalnymi właściwościami rozlewności i doskonałą sta-
bilnością. Pozwala to na krótkie "lakierowanie natryskowe" pionowych po-
wierzchni w obrębie ostrych krawędzi bez ryzyka tworzenia się „zacieków”. 
System ułatwia lakierowanie problematycznych obiektów,  jak meble szkie-
letowe.

ZALECENIA DLA PRODUCENTÓW: Nowy, wielowarstwowy lakier "OLI-
-AQUA PRO M 18:10 I 1K" może być stosowany w dwóch nałożeniach  jako 
ręczne lakierowanie natryskowe  pistoletem kubkowym Airless  / Airless-Mix 
oraz na automatach natryskowych. Podczas natrysku produkt wykazuje się 
dobrą rozlewnością i rozprowadza się w postaci jednorodnej warstwy. Na-
stępnie lepkość powłoki gwałtownie wzrasta co powoduje, że nawet przy 
pionowych krawędziach nie powstają zacieki. Proces schnięcia przebiega 
również szybko. W celu zoptymalizowania procesu utwardzania, lakier może 
być suszony z zastosowaniem  podczerwieni, mikrofali lub przyspieszonego 
suszenie w tunelach.  

JAKOŚĆ POWIERZCHNI: Nowy, wielowarstwowy lakier "OLI-AQUA PRO 
M 18:10 I 1K" wypada najlepiej wśród nowoczesnych lakierów wodnych pod 
względem jakości powierzchni i odporności na światło. Powierzchnia lakiero-
wana jest niezwykle wytrzymała i pięknie ożywia rysunek drewna, podkreśla 
pory  i ma wyjątkową transparentność. System lakierniczy nadaje się do  sto-
sowania na wiele gatunków drewna lub powierzchnie okleinowane. Nawet w 
przypadku ciemnego i bejcowanego drewna na jego powierzchni nie pojawia 
się problem mikropiany.  

Perfekcyjna powierzchnia  
dla producentów i przemysłu



Nowość : OLI-AQUA PRO M 18.10   I 1K  Mehrschichtlack 

WODOROZCIEŃCZALNY, SAMOSIECIUJĄCY, UNIWERSALNY, AKRYLOWY 1 K  LA-
KIER BEZBARWNY O BARDZO DOBREJ RELACJI CENY DO JAKOŚCI. DO STOSOWA-
NIA OGÓLNIE W PRZEMYŚLE MEBLOWYM, WEWNĘTRZNEJ ZABUDOWIE, WYKOŃ-
CZANIU SKLEPÓW ORAZ DO LAKIEROWANIA KRZESEŁ. 

• Gotowy do użytku 1K lakier wodny do przemysłowego lakierowania mebli
• Atrakcyjna relacja ceny do jakości
• Bardzo dobra odporność na sklejanie gotowych elementów oraz doskonała stabilność.
•  Tixotropowy, odporny na PCV, krem do rąk i ślinę oraz na działanie światła.
•  Tworzy elegancką powierzchnię o wysokiej transparentności powłoki
•  Certyfikowany według Möbelfakta kat. 2 oraz IOS- MAT – 0066 R4
•  Spełnia wymagania Decopaint

Wielkość opakowań: 30 litrów
Stopień połysku:       jedwabisty mat

Nowy ECO M może być 

nakładany  wszystkimi meto-

dami ręcznego natrysku oraz 

na automatach lakierniczych, 

tworzy optymalną powłokę 

i  przepiękny wygląd drewna. 

Nawet w  przypadku ciemnego 

i bejcowanego drewna na jego 

powierzchni nie pojawia się 

problem mikropiany. 

W celu zoptymalizowania pro-

cesu utwardzania lakier może 

być suszony z zastosowaniem  

podczerwieni , mikrofali lub 

przyśpieszonego schnięcia 

tunelowego.
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O WIELU  
ZASTOSOWANIACH
>  »OLI-AQUA ECO«  rozwija się!     

Branża meblarska oraz producenci drzwi od lat stawiają na 
»OLI-AQUA ECO«, rodzinę ekonomicznych produktów o 

niskiej emisji. Obecnie cieszy się ona dużym zainteresowa-
niem wśród stolarzy i rzemieślników oferując trzy nowości: 
lakier bezbarwny »ECO 18.27«teraz dostępny w trzech wari-
antach lepkości, przeznaczony do kolorowego świata mebli 
»ECO 18.28« oraz nowy »ECO 18.31«, lakier pozwalający uzy-
skać efekt nieobrobionego drewna.

Rodzina produktów »OLI-AQUA ECO« powstała na bazie wo-
dorozcieńczalnych wydajnych żywic akrylowych i jako lakier 1K 
gwarantuje wysoką klasę odporności chemicznej i mechanicz-
nej. Brak utwardzacza ograniczającego żywotność mieszaniny 
oznacza mniej czasu przy czyszczeniu, zmniejsza się zużycie 
materiału oraz nakłady na zagospodarowanie odpadów na czym 
zyskuje środowisko naturalne. Ponadto jest łatwy w stosowaniu: 
użytkownicy mogą nanosić go  pistoletem , lub automatem natrys-
kowym. Seria lakierów przeznaczona jest do wszystkich standar-
dowych zastosowań związanych z wykończeniem drewna: mebli, 
krzeseł, blatów roboczych oraz drzwi i schodów. 

NOWOŚĆ: trzy warianty lepkości 
Aby jeszcze lepiej sprostać wymaganiom dotyczącym zakresu 
zastosowań, dostępny jest bezbarwny lakier z certyfikatem dla 
IKEA, »OLI-AQUA ECO 18.27 I 1K Mehrschichtlack« w trzech wa-
riantach lepkości. Oznakowany jako „wysokiej lepkości“ to produkt 
nadający się do lakierowania natryskowego mebli szkieletowych, 
„średniej lepkości“ idealny przy produkcji schodów oraz elementów 

trójwymiarowych, natomiast o „niskiej lepkości“ polecany jest do 
nanoszenia na płaskie powierzchnie mebli. »OLI-AQUA ECO« 
szybkoschnący lakier nadaje się znakomicie do seryjnego lakie-
rowania, odznacza się dobrą odpornością na działanie czynników 
chemicznych i mechanicznych,  światłochronnością oraz odpor-
nością na sklejanie przy sztaplowaniu. Produkt posiada dobre 
właściwości wypełniające, doskonałą klarowność oraz  ożywia 
rysunek drewna.

Kolory w RAL i NCS 
Wariant kolorowy »OLI-AQUA ECO B 18.28 I 1K Buntlack« jest 
dostępny w RAL i NCS. Lakier znajduje standardowe zastosowa-
nie w kolorowym świecie mebli, jest szybkoschnący oraz wyka-
zuje doskonałe parametry kryjące i wypełniające. Dla uzyskania 
powierzchni o zamkniętych porach zalecane jest wstępne zasto-
sowanie podkładu wypełniającego »OLI-AQUA 18.36 I 1K Füller« 
a w przypadku MDF oraz drewna o dużej zawartości substancji 
oleistych zalecany jest podkład izolujący  »OLI-AQUA 15.88 I 1K 
Isolierfüller«. Do lakierowania nawierzchniowego idealnie nadaje 
się lakier »OLI-AQUA ECO 18.27 I 1K Mehrschichtlack«.

Teraz dostępna wersja naturalnie matowa 
Naturalnie matowe powierzchnie to najnowszy trend. Portfolio pro-
duktów  uzupełnia  »OLI-AQUA ECO 18.31 I 1K Rohholzeffekt-
lack«. Dzięki nieznacznemu ożywieniu powierzchnie przypominają 
szlifowane niewykończone drewno. Lakier z tym efektem nadaje 
się szczególnie do wykańczania powierzchni dębu oraz miękkich i 
twardych gatunków jasnego drewna wewnątrz pomieszczeń.

Lakiery meblowe & bejcewww.oli-lacke.de



OLI-AQUA ECO 18.31 I 1K-Lakier z efektem 
surowego drewna

LAKIER 1-K WODOROZCIEŃCZALNY Z 
EFEKTEM SUROWEGO DREWNA NA BAZIE 
ŻYWICY AKRYLOWEJ DO POWIERZCHNI 
MEBLOWYCH O NATURALNYM WYGLĄDZIE 
DREWNA I NORMALNYCH WYMAGANIACH.

Kod handlowy: A03763
Wielkość opakowań: 30, 10 l

OLI-AQUA ECO  M 18.27  I 1K-Lakier meblowy

BEZBARWNY 1K AKRYLOWY LAKIER WODO-
ROZCIEŃCZALNY O ZNAKOMITEJ ODPOR-
NOŚCI NA SKLEJANIE PRZY SZTAPLOWANIU 
CHARAKTERYZUJE SIĘ WYJĄTKOWYM OŻY-
WIENIEM RYSUNKU DREWNA DO SERYJNEGO 
LAKIEROWANIA MEBLI. 

! Został zatwierdzony do użytku dla dostawców 
IKEA zgodnie z wymaganiami IOS-MAT-0066 P1, 
R2,R4 dotyczący mebli pokojowych i biurowych. 

Stopień połysku: NV mat, jedwabisty mat, jedwa-
bisty połysk                                    
Wielkość opakowań: 30, 10 l

OLI-AQUA ECO T 18.26 I 1K-Lakier wielowar-
stwowy

BEZBARWNY 1K AKRYLOWY WODOROZ-
CIEŃCZALNY LAKIER O DOBREJ WYTRZY-
MAŁOŚCI DO LAKIEROWANIA NATRY-
SKOWEGO PIONOWYCH POWIERZCHNI I 
STOPNI SCHODÓW. CERTYFIKAT IKEA  IO-
S-MAT 0066 P1, R2 oraz R4.

!Został zatwierdzony do użytku dla dostawców 
IKEA zgodnie z wymaganiami IOS-MAT-0066 P1, 
R2,R4 dotyczący mebli pokojowych i biurowych. 

Stopień połysku: MV mat, jedwabisty mat, 
jedwabisty połysk
Wielkość opakowań: 30, 10 l

 

OLI-AQUA ECO M 18.25 I 1K-Lakier wielowarstwo-
wy

BEZBARWNY 1K AKRYLOWY LAKIER WODOROZ-
CIEŃCZALNY O WYSOKIEJ TIKSOTROPOWOŚCI 
DO LAKIEROWANIA NATRYSKOWEGO MEBLI 
SZKIELETOWYCH I ELEMENTÓW TRÓJWYMIA-
ROWYCH.

!Został zatwierdzony do użytku dla dostawców 
IKEA zgodnie z wymaganiami IOS-MAT-0066 P1, 
R2,R4 dotyczący mebli pokojowych i biurowych. 

Stopień połysku: HV mat, jedwabisty mat, jedwa-
bisty połysk, połysk
Wielkość opakowań: 30, 10 l

 

Nowości w asortymencie & zalecenia 08
09



Wielu stolarzy nadal stosuje przy lakierowaniu mebli 
lakiery dwuskładnikowe na bazie rozpuszczalniko-

wej. Przy zachowaniu nadal wysokiej jakości oczekują na 
kompleksowe rozwiązanie, które zaoferuje im najbardziej 
nowoczesną powłokę i idealną zgodność w systemie. Wy-
magania te spełnia seria lakierów 2K-PUR »OLI-CRYL« 
składająca się z lakieru bezbarwnego, wypełniacza i lakieru 
kolorowego par excellence. Proponowane produkty mogą 
być stosowane z konwencjonalnym standardowym utwar-
dzaczem 11.4 lub opcjonalnie z utwardzaczem premium 
11.11. Dzięki temu  znacznie wzrastają właściwości uzyska-
nych powierzchni lakierowanych.

Wysoka klarowność uzyskanej powłoki  
»OLI-CRYL 25.50 I 2K lakier wielowarstwowy« w wersji natural-
nie matowej, matowej, półmatowej oraz  z połyskiem charakte-
ryzuje się wysoką  klarownością, elegancko podkreśloną struk-
turą drewna oraz dobrym efektem przy lakierowaniu pionowych 
powierzchni.  Polecany jest wszędzie tam, gdzie wymagana jest 
wysoka odporność  powierzchni mebli, absolutna odporność na 
działanie światła i  PCV oraz trudnopalność  zgodnie z normą 
EN 13501-1.

Kolorowy świat mebli
»OLI-CRYL 40.55 | 2K Lakier kolorowy« dostępny prawie we 
wszystkich kolorach z palety RAL lub NCS. Posiada doskonałe 
właściwości wypełniające i jest odporny na światło. Charaktery-

zuje także bardzo dobrymi właściwościami  kryjącymi oraz wy-
soką odpornością  chemiczną i mechaniczną.

Wypełniacz w wielu zastosowaniach
Uniwersalny »OLI-CRYL 40.40 I 2K Wypełniacz/ podkład izo-
lujący« – o doskonałej rozlewności i świetnych właściwościach 
kryjących – może być stosowany jako wypełniacz pigmentowany 
lub podkład izolujący, w zależności od rodzaju utwardzacza. Do 
popularnych gatunków drewna odpowiedni jest »Standardowy 
utwardzacz 11.4«natomiast po zastosowaniu »Utwardzacza pre-
mium 11.11« uzyskuje się doskonałe  właściwości izolacyjne na 
problematycznych płytach MDF, profilach frezowanych  oraz ga-
tunkach drewna zawierających substancje oleiste. Wypełniacz z 
białym pigmentem doskonale nadaje się  do szlifowania, łatwy 
w nakładaniu i pozostawia wyjątkowo gładką powierzchnię jako 
bardzo dobre podłoże do uzyskania perfekcyjnie wyglądającej 
powierzchni. Dzięki dobrym właściwościom  na krawędziach i 
profilach i szybkiemu schnięciu umożliwia bardzo efektywny i ra-
cjonalny przebieg kompleksowego procesu lakierowania. 

NOWOŚĆ: Teraz również  lakier z efektem surowego drewna 
Podążając za trendem naturalnego wyglądu powierzchni, opra-
cowaliśmy nowy »OLI-CRYL 25.60 I 2K Lakier z efektem suro-
wego drewna« .Lakier zapewnia doskonałą ochronę, a jedno-
cześnie daje naturalny, matowy, dobrej jakości wygląd. Lakier 
delikatnie ożywia rysunek drewna, nie powodując  zafałszowa-
nia wyglądu powierzchni.

KEEP
CRYL
> Nowoczesna seria lakierów »OLI-CRYL«.  

Lakiery meblowe & bejce www.oli-lacke.de



OLI-CRYL 25.50 I 2K-Mehrschichtlack

ROZPUSZCZALNIKOWY 2K LAKIER NA BAZIE 
ŻYWICY AKRYLOWEJ DO LAKIEROWANIA 
POWIERZCHNI MEBLOWYCH O WYSOKICH 
WYMAGANIACH

Stopień połysku:  
głęboki mat mat, jedwabisty mat, połysk
Wielkość opakowań: 30, 10, 5 l
Utwardzacz: 
OLI-CRYL Härter 11.4 (MV 10:1) 
OLI-CRYL Premium-Härter 11.11 (w proporcji 10:1) 
Wielkość opakowań: 10, 3, 1, 0,5 l
Rozcieńczalnik: V15 

NOWY: OLI-CRYL 25.60 I 2K-Rohholzeffektlack

ROZPUSZCZALNIKOWY 2 K LAKIER Z EFEK-
TEM SUROWEGO DREWNA NA BAZIE ŻYWI-
CY PUR / AKRYLOWEJ DO LAKIEROWANIA 
POWIERZCHNI MEBLOWYCH O WYSOKICH 
WYMAGANIACH I NATURALNYM WYGLĄDZIE 
DREWNA.

Kod handlowy: A03742
Wielkość opakowań: 30, 10 l
Utwardzacz: 
OLI-CRYL Härter 11.4 (prop.10:1) 
Wielkość opakowań: 3, 1 l
Rozcieńczalnik: V15 

NOWY: OLI-CRYL 40.55 I 2K-Buntlack 
ROZPUSZCZALNIKOWA FARBA KOLOROWA 
2K NA BAZIE ŻYWICY AKRYLOWEJ DO LAKIE-
ROWANIA POWIERZCHNI MEBLOWYCH.

Kolory: możliwość uzyskania kolorów wg RAL, 
Sikkens, NCS i kolorów specjalnych
Stopień połysku: jedwabisty mat
Wielkość opakowań: 20, 10, 5, 0,75 l
Utwardzacz: 
OLI-CRYL Standard-Härter 11.4 (MV 10:1) 
Wielkość opakowań: 10, 3, 1, 0,5 l
Rozcieńczalnik: V15

NOWY: OLI-CRYL 40.40 I 2K-Füller/Isolierfüller

ROZPUSZCZALNIKOWY 2K PODKŁAD IZO-
LUJĄCO-WYPEŁNIAJĄCY DO SYSTEMÓW 
KOLOROWYCH 

Kolor: biały 
Wielkość opakowań: 30,10 kg
Utwardzacz: 
OLI-CRYL Standard-Härter 11.4 (MV 10:1) 
OLI-CRYL Premium-Härter 11.11 (MV 5:1) 
Wielkość opakowań: 10, 3, 1, 0,5 l
Rozcieńczalnik: V15
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NOWY SYSTEM BEJCOWANIA »OLI-AQUA BEIZE EASY MIX«  

Szybkie i łatwe przygotowanie własnych barw bejcy: 
dzięki nowemu systemowi bejcowania na bazie wody 

"OLI-AQUA BEIZE EASY MIX", teraz jest to możliwe bez 
żadnych problemów. Bezbarwna bejca podstawowa i cz-
tery koncentraty kolorów prawie nie pozostawiają więcej 
życzeń. 

W marcu 2017 r. Oli Lacke GmbH wprowadzi na rynek mo-
dułowy system bejcowania "OLI-AQUA Beize EASY MIX". 
Poza bezbarwną bejcą podstawową, oferowane są cztery kon-
centraty, które można ze sobą mieszać. W ten sposób cieśle 
i stolarze mogą szybko realizować potrzeby klientów i łatwo 
uzyskać samemu pożądany odcień bejcy. Nowy system bejco-
wania na bazie wody jest nakładany głównie przez natryskiwa-
nie, ale może być także nakładany pędzlem lub gąbką. System 
ten jest odpowiedni dla wszystkich standardowych typów mięk-
kiego i twardego drewna, o grubej lub cienkiej porowatości. W 
zależności od intensywności mieszaniny, sposobu aplikacji i 
rodzaju drewna, można osiągnąć świetne, niwelujące lub eks-
presyjne efekty rustykalne.

SZYBKIE I PROSTE BEJCOWANIE W WIELU ODCIENIACH
Bejca podstawowa na bazie wody stanowi podstawę tego sys-
temu. Koncentraty bejcy w odcieniach wenge, mahoń, orzech, 

dąb rustykalny uwydatniają naturalne kolory drewna. Państwa 
pigmenty podkreślają naturalność drewna i nadają powierzch-
ni pożądany kolor, który może być nasilony lub złagodzony w 
zależności od proporcji mieszaniny. Dzięki koncentratowi w 
kolorze dębu rustykalnego można osiągnąć, zwłaszcza przy 
drewnie o dużych porach jak dąb i jesion, mocny kolor i rusty-
kalnie wyglądające pory drewna. Im więcej koncentratu bejcy 
dodawanego do bazy podstawowej, tym bardziej zauważalny 
jest efekt. Do najczęściej stosowanych, standardowych odcie-
ni, optymalne proporcje mieszaniny zostają rozpuszczone. Tak 
więc, własne wytwarzanie i reprodukcja są wykonywane bez 
żadnych problemów. Nawet nietypowe, indywidualne odcienie 
użytkownik ma w swoich rękach: może być tak długo urozmai-
cać różnorodne odcienie i efekty, aż będą one odpowiadały 
wyobrażeniu lub wytycznym klienta. 

Powierzchnie drewna impregnowanego bejcą "OLI-AQUA Bei-
ze EASY MIX" są po pięciu lub sześciu godzinach gotowe do 
lakierowania wszystkimi lakierami na bazie wody OLI-AQUA 
oraz rozpuszczalnikami OLI-CRYL. Farby na bazie wody OLI-
AQUA należy przede wszystkim rozprowadzać poprzez na-
tryskiwanie, a nie walcami czy szczotkami, ponieważ bajce 
wodne mogą rozprowadzać się nieodpowiednio, powodując 
zamazywanie się koloru. 

PRZEPIS NA  
BEJCOWANIE

Lakiery meblowe & bejcewww.oli-lacke.de



Składniki:
Wenge
Kolor bazowy

Składniki:
Orzech
Kolor bazowy

Składniki:
Dąb rustykalny
Kolor bazowy

Składniki:
Mahoń
Kolor bazowy

Składniki:
63% Mahoń
37% Wenge

Składniki:
23% Dąb rust.
  1% Mahoń
  1% Orzech
75% Bezbarwna

Składniki:
  1% Dąb rust.
  2% Mahoń
  2% Orzech
95% Bezbarwna

Składniki:
Wenge
i bezbarwna 
bejca bazowa 
1:7

Składniki:
Orzech
i bezbarwna 
bejca bazowa 
1:7

Składniki:
Dąb rustykalny 
i bezbarwna 
bejca bazowa 
1:7

Składniki:
Mahoń 
i bezbarwna 
bejca bazowa 
1:7

Składniki:
13% Dąb rust.
  4% Mahoń
18% Orzech
15% Wenge
50% Bezbarwna

Składniki:
  1% Dąb rust.
  2% Orzech
97% Bezbarwna

Składniki:
21% Dąb rust.
  1% Mahoń
14% Orzech
64% Bezbarwna

Składniki:
Wenge 
i bezbarwna 
bejca bazowa 
1:40

Składniki:
Orzech
i bezbarwna 
bejca bazowa 
1:40

Składniki:
Dąb rustykalny
i bezbarwna 
bejca bazowa 
1:40

Składniki:
Mahoń 
i bezbarwna 
bejca bazowa 
1:40

Składniki:
  3% Dąb rust.
  1% Orzech
96% Bezbarwna

Składniki:
10% Dąb rust.
41% Mahoń
22% Orzech
27% Bezbarwna

Składniki:
24% Dąb rust.
19% Mahoń
18% Orzech
  8% Wenge
31% Bezbarwna

OLI-AQUA BEIZE EASY MIX
WODOROZCIENCZALNA BEJCA, MODUŁOWA DO INDYWIDUALNEGO TWORZENIA 
BEJC NA MIEJSCU.

• 1 bejca bazowa i 4 koncentraty bejc pozwalają na uzyskanie indywidualnych kolorów na drewnie
• Do stosowania na drewnie miękkim i twardym  o grubych i drobnych porach
• Doskonały efekt egalizujący lub rustykalny
•  Do nakładania natryskiem lub pędzlem. Po 5 godzinach nadaje się do lakierowania lakierami 

wodnymi OLI-AQUA lub rozpuszczalnikowymi OLI-CRYL   
Kolory:  A04145 OLI-AQUA EASY MIX Bejca bazowa  – bezbarwna
  A04146 OLI-AQUA EASY MIX Koncentrat bejcy – wenge
  A04147 OLI-AQUA EASY MIX Koncentrat bejcy – dąb rustykalny
  A04148 OLI-AQUA EASY MIX Koncentrat bejcy – mahoń
  A04149 OLI-AQUA EASY MIX Koncentrat bejcy – orzech
Wielkość opakowań: 5 l bejca bazowa, 1 l koncentrat bejcy
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EASY
TO USE
> Lakier parkietowy »OLI-AQUA DOMO« w prosty sposób!     

Termin »DOMO« pochodzi od łacińskiego słowa »DO-
MUS« i oznacza „dom“. Lakier wodorozcieńczalny do 

parkietów oraz schodów »OLI-AQUA DOMO« przeznaczo-
ny jest do powierzchni drewnianych w prywatnym sektorze 
mieszkalnym. Zachwyca nie tylko wyglądem, ale również 
technologią „Easy to use“.

»OLI-AQUA DOMO« z formułą „Easy to use“ nadaje się do laki-
erowania parkietów i schodów o wysokiej klarowności powłoki, 
podkreśla naturalny kolor drewna. Charakteryzuje się  nie tyl-
ko łatwością w stosowaniu, ale również równomiernym i bez-
problemowym nakładaniem oraz  ożywieniem rysunku drewna. 
Gwarantem wydajności są wodne żywice akrylowe najnowszej 
generacji, zapewniające optymalny stosunek ceny do funkcjo-
nalności.

Prosta metoda nakładania wałkiem
Jednokomponentowy lakier wodorozcieńczalny charaktery-
zuje się odpornością na ścieranie oraz skutecznie chroni po-
wierzchnię drewna przed wilgocią. Twardość lakieru oraz jego 
odporność chemiczna i mechaniczna to właściwości, które w 
segmencie profesjonalnych »lakierów parkietowych w domach 
prywatnych« klasyfikują go jako ponadprzeciętny. Istotną zaletą 
jest fakt, że lakier parkietowy może być nakładany bez wcześnie-
jszego gruntowania. Jedynie w przypadku krytycznych podłóg 
lub parkietów z ogrzewaniem podłogowym zalecane jest grunto-
wanie minimalizujące ryzyko wystąpienia pęknięć. Dzięki temu 
»OLI-AQUA DOMO 15.40 I 1K-Parkettsiegel« mogą stosować 
osoby bez większego doświadczenia i śmiało rozpocząć przy-

godę z lakierowaniem parkietów. Lakier należy nanosić równo-
miernie i bez nacisku w trzech warstwach wałkiem, nakładając 
każdorazowo ok. 100-120 g/m². Aby osiągnąć doskonały rezul-
tat na lakierowanej powierzchni, należy przeprowadzić szlifowa-
nie międzywarstwowe przed naniesieniem końcowej warstwy.

Szybkie- lakierowanie- parkietu dla profesjonalistów
W przetargach związanych z budową budynków mieszkalnych 
profesjonalni wykonawcy oraz architekci spotykają się z dużą 
konkurencją. O wyborze lakieru parkietowego decydują, oprócz 
wysokiej jakości, również właściwości pozwalające zaoszczęd-
zić czas. »OLI-AQUA DOMO 15.40 I 1K-Parkettsiegel« spełnia 
te wymagania i umożliwia polakierowanie parkietu w ciągu jed-
nego dnia. W systemie szybkiego lakierowania można nanieść 
pierwszą warstwę lakieru krzyżowo za pomocą szpachli, a po 
niej bezpośrednio kolejną wałkiem. Trzecia warstwa nakładana 
jest już po 5 godzinach po  szlifowaniu międzywarstwowym.

Szybka renowacja schodów drewnianych
Schody i podłogi należą do najbardziej narażonych powierzchni 
w domu, na których z upływem czasu widoczne są ślady zuży-
cia. »OLI-AQUA DOMO 15.40 I 1K-Parkettsiegel« sprawi, że 
Państwa schody odzyskają nowy blask. Istotne przy tym jest 
profesjonalne i dokładne szlifowanie usuwające pozostałości 
starego lakieru, co również ma wpływ na efekt końcowy reno-
wacji. Po końcowym szlifowaniu lakier  nanosimy na oczyszc-
zoną i dokładnie odpyloną powierzchnię za pomocą wałka lub 
pędzla. Generalnie zalecamy naniesienie trzech warstw oraz 
szlifowanie powierzchni przed nałożeniem końcowej warstwy.

Lakiery parkietowe & pielęgnacjawww.oli-lacke.de



 »LOVE YOUR PARKIET«
Do regularnego czyszczenia i pielęgnacji poleca-
my nasze produkty do pielęgnacji parkietu serii 
OLI-AQUA CARE, OLI-AQUA POLISH,OLI-AQUA 
POLISHsport i OLI-AQUA CLEAN)

OLI-AQUA DOMO 15.40 I 1K-Lakier parkietowy
WODOROZCIEŃCZALNY 1K LAKIER PARKIETO-
WY DO PODŁÓG O NORMALNYCH WYMAGA-
NIACH.
• gotowy do użycia
• łatwy w stosowaniu
• piękne podkreślenie barwy drewna
• możliwość bardzo szybkiego nakładania szpachlą
• ponadprzeciętna odporność w kategorii Home
• dobra odporność na ścieranie i chemikalia
• certyfikowany na wymagania DIBt
Stopień połysku: mat, półmat 
Wielkość opakowań: 5, 1 litr
Zużycie: 3 nałożenia wałkiem, 100-120 g/m² na 
warstwę ( 8-10 m²/l)
Narzędzia: wałek do lakierów wodnych 
Micromeister

OLI-AQUA TOP 51.20 I 2K-Lakier parkietowy
WODOROZCIEŃCZALNY 2K LAKIER PARKIETOWY DO 
PODŁÓG I PARKIETÓW SPORTOWYCH O WYJĄTKOWO 
WYSOKICH WYMAGANIACH.
• wyjątkowo wysoka odporność na ścieranie i chemikalia
• od ultra matowego do wysokiego połysku.
• idealny lakier nawierzchniowy do uzyskania różnych  
  efektów i kolorów za pomocą OLI-NATURA
• certyfikowany na parkiet sportowy zgodnie z EN 14904
• trudnopalny Cfl-s1- zgodnie z normą EN 13501-1
• spełnia wymagania ÖNORM C 2354 kategorii C
• certyfikowany na wymagania DIBt
Stopień połysku: mat, półmat, wysoki połysk tylko na 
zamówienie
Wielkość opakowań: 5 litr
Utwardzacz: OLI-AQUA Härter 13.2,  
*OLI-AQUA Härter 13.1 do ultramatu.
Zużycie: 3 nałożenia wałkiem, 100-120 g/m² na 
warstwę (8-10 m²/l)

OLI-AQUA STANDARD 15.50 I 1K-Lakier parkietowy
WODOROZCIEŃCZALNY 1K LAKIER PARKIE-
TOWY DO PODŁÓGO WYSOKICH WYMAGA-
NIACH.
• gotowy do użycia
• wszechstronne zastosowanie
• wysoka odporność na ścieranie i chemikalia
• doskonała rozlewnośc dzięki zoptymalizowanej 
  fazie schnięcia przy nakładaniu wałkiem
• certyfikowany na wymagania DIBt
Stopień połysku: mat, półmat 
Wielkość opakowań: 5 litr
Zużycie: 3 nałożenia wałkiem, 100-120 g/m² na 
warstwę ( 8-10 m²/l)
Narzędzia: wałek do lakierów wod-
nych Micromeister
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NATURALNA  
WSZECHSTRONNOŚĆ
> Nowy klasyk »OLI-NATURA Hartwachsöl« wyznacza standardy.   

Przez długi czas »OLI-NATURA Hartwachsöl« bazował 
na niezmienianej recepturze, jednak od stycznia 2016 

prezentujemy jego nową generację. Najważniejsze zmiany 
w stosunku do poprzedniego produktu to:

• brak konieczności dodatkowych oznaczeń, brak związków 
zawierających kobalt

• dopuszczony do stosowania na parkiety, posiada certyfikat 
DIBt 

• wyjątkowa odporność w teście na plamy.
• delikatne ożywienie rysunku drewna oraz pozytywne 

wrażenia dotykowe
• nanoszony w 1 - 2 warstwach, nie jest konieczne rozpro-

wadzanie padem 

Od początku roku »OLI-NATURA Hartwachsöl« dostępny jest 
w nowej jakości. Wdrożenie produktu zakończyło się dużym 
sukcesem: nowy wyrób stał się najlepszym w swojej klasie i 
jest obecnie jednym z najważniejszych produktów OLI-NATU-
RA. »OLI-NATURA Hartwachsöl« jest wytwarzany z wyjątkowo 
twardego wosku Carnauba, nie zawiera związków kobaltu. Nie 
wymaga dodatkowych oznaczeń, spełnia wymagania dotyczące 
emisji zanieczyszczeń. Posiada „ogólne zezwolenie budowlane“ 
do stosowania na parkiety i podłogi drewniane. Uzyskał dosko-
nałe wyniki w teście odporności na plamy w odniesieniu do che-

mii gospodarczej i płynów. Charakteryzuje się przyjemnym zapa-
chem i delikatnie podkreśla charakterystyczny kolor drewna. W 
porównaniu do poprzedniego produktu nowy olej z woskiem nie 
wymaga konieczności rozprowadzania, co jest dużym ułatwie-
niem zwłaszcza w przypadku wykańczania konstrukcji drewnia-
nych jak meble szkieletowe - stoły i krzesła. 

Uniwersalna równowaga 
Nowy olej z woskiem to produkt o zrównoważonej wszechstron-
ności: chroni nie tylko parkiety i podłogi korkowe, ale również 
schody drewniane, meble naturalne, produkowane przez rze-
mieślnika lub w procesie przemysłowym. Po jednokrotnym na-
niesieniu produkt zapewnia dobre nasycenie drewna, wysycha 
również bez polerowania, dając równomierną i jedwabiście ma-
tową powierzchnię, bez tendencji do wybłyszczania. Staranne 
rozprowadzenie przez padowanie w fazie mokrej sprawia, że 
olej wnika głębiej w strukturę drewna i staje się bardziej matowy. 
Aby uzyskać efekt kolorystyczny, można najpierw wybarwić po-
wierzchnię za pomocą pigmentowanych olejów »OLI-NATURA 
Projektöl«. Utwardzony materiał jest zgodny z normą DIN EN 
71-3 (bezpieczeństwo zabawek), powierzchnia jest odporna na 
działanie substancji chemicznych zgodnie z normą DIN 68861 
T1C+T1B (wybrane media); dodatkowo wykazuje odporność na 
ślinę i pot oraz posiada zezwolenie DIBt ( Niemiecki Instytut Bu-
dowlany).

Oleje & woski do drewna www.oli-lacke.de
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OLI-NATURA HARTWACHSÖL

KOMBINACJA OLEJU I WOSKU DO WYKAŃCZANIA PODŁÓG DREWNIANYCH I KORKOWYCH, 
PŁYT OSB ORAZ DO SCHODÓW, DRZWI, BLATÓW ROBOCZYCH WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.

• łatwy w stosowaniu, ręcznie i maszynowo
• uniwersalne zastosowanie
• piękny woskowy wygląd
• certyfikowany na wymagania DIBt

Kolory: naturalny jedwabisty mat
Wielkość opakowań: 3, 1, 0.25 litr
Zużycie: 2 nałożenia ,w zależności od chłonności podłoża 40-50 g/ m² na warstwę ( 20-25m²/l)
Narzędzia: wałek moherowy, szczotka do oleju lub płaski pędzel, biały pad
Pielęgnacja: Do pielęgnacji i odświeżania należy stosować OLI-NATURA Holzpflegewachs. Do nor-
malnego bieżącego czyszczenia polecamy OLI-NATURA Holzseife

Olej można stosować z utwardzaczem lub 
bez utwardzacza.
Wraz  z ujednoliceniem nazwy «OLI-NATURA HS Profiöl » pojawiło się kolejne innowacyj-
ne rozwiązanie. Przy wykańczaniu podłóg drewnianych, gdzie wymagany jest jak najkróts-
zy czas przeprowadzenia prac i ponowne oddanie podłogi do użytku «OLI-NATURA HS 
Profiöl » można wymieszać w proporcji 10 : 1 z utwardzaczem «OLI-NATURA Härter » co 
wpływa na skrócenie czasu utwardzania z 48 do 24 godzin oraz zwiększa odporność che-
miczną powierzchni.

OLI-NATURA HS HARTWACHSÖL

KOMBINACJA HIGH-SOLID OLEJU I WOSKU DO WYKAŃCZANIA DESEK, PODŁÓG DREWNIANYCH I 
KORKOWYCH, PARKIETÓW O WYSOKICH ODPORNOŚCIACH WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ
• wyjatkowo wysoka wydajność
• bardzo długi 90 minutowy czas otwarty
• idealnie nadaje się do dużych i mocno użytkowanych podłóg
• certyfikowany na wymagania DIBt
Kolory: naturalny
Wielkość opakowań: 3, 1 litr
Zużycie: 2 nałożenia ,w zależności od chłonności podłoża 20-40 g/ m² na warstwę ( 25-50 m²/l)
Narzędzia: wałek moherowy, szczotka do oleju lub płaski pędzel, biały pad
Pielęgnacja: Do pielęgnacji i odświeżania należy stosować OLI-NATURA Holzpflegewachs. Do 
normalnego bieżącego czyszczenia polecamy OLI-NATURA Holzseife.

Etykieta – w dziesięciu wersjach językowych
> OLI-NATURA wkrótce z wielojęzyczną etykietą – broszurą 

Tylko po co ten cały tekst?  Im mniejsza  puszka,  tym większe powstaje wyzwanie, by 
umieścić na etykiecie możliwie wszystkie informacje o produkcie w wersji wielojęzycz-
nej. Od marca 2017 doskonałym rozwiązaniem będzie broszura na puszkach OLI-NA-
TURA. Wielowarstwowa etykieta zapewni w dziesięciu językach wszystkie informacje 
o produkcie: od jego opisu, poprzez przygotowanie i dodatkowe uwagi. Ponadto 
przygotowany jest TDS-QR-Code, który daje się łatwo odczytać za pomocą smartfona 
lub tabletu. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mogą, bez żmudnego wpisywania 
adresu internetowego, w każdej chwili i dowolnym miejscu pobrać wielojęzyczną kartę 
techniczną i natychmiast uzyskać informacją o żądanym produkcie.



NATURALNA  
(R)EWOLUCJA KOLORÓW
> Nowe modne odcienie OLI-NATURA nadają kolor drewnu! 

Nowe modne i naturalne oleje koloryzujące  OLI-NATURA 
podkreślają charakter drewna. Paleta kolorów sięga  od 

koloru czarnego poprzez różne odcienie szarości aż po biel 
polarną.

Nowe oleje naturalne polecane do podstawowej impregnacji 
drewna, w różnych kolorach wewnątrz pomieszczeń są uzu-
pełnieniem bogactwa barw OLI-NATURA. Obecnie dostępne 
kolory to bazaltowy, tytoniowy, barrique, szary dym, Alaska 
szary, szary lodowiec, biały kalkowany, biel polarna, teak, or-
zech oraz wenge. Wszystkie oleje koloryzujące można ze sobą 
mieszać, dzięki czemu użytkownik może tworzyć własne barwy. 

Harmonia dotyku i wyglądu
Tajemnica efektu kolorystycznego olejów OLI-NATURA wynika 
z zastosowania naturalnych surowców oraz pigmentów odpor-
nych na działanie promieni UV. Wspaniałe odcienie ciemnych 
kolorów, poprzez średnie i  jasne barwy spełniają wyszukane 
wymagania i odpowiadają najnowszym trendom mody. Olejo-
wane powierzchnie zachwycają autentycznym matowym efek-
tem oraz wrażeniem jedwabistego dotyku. W zależności od zas-
tosowania dostępne są dwa produkty jakościowe: Medium-Solid 
»OLI-NATURA Projektöl«, ze względu na dobre  właściwości 
impregnujące nadaje się do wykańczania podłóg, mebli oraz 
schodów. Produkty High-Solid »OLI-NATURA HS Coloröle«,  
wymagają maszynowego rozprowadzania, polecane do stoso-
wania głównie przy produkcji  podłóg lub do nakładania walcami 
na urządzeniach przemysłowych.

OLI-NATURA LookBook
W ulotce »OLI-NATURA LookBook« zaprezentowane zostały 
popularne trendy kolorystyczne, które ułatwiają Klientom doko-
nanie właściwego wyboru z oferowanej palety kolorów. W tym 
celu zostały zeskanowane w wysokiej rozdzielczości kolorys-
tyczne wzory drewna, co pozwala na możliwie jak najwiernie-
jsze przedstawienie poszczególnych kolorów. Ponadto oferta 
kolorystyczna prezentowana jest w wysokiej jakości wzorniku 
»OLI-NATURA«. Dystrybutorzy, architekci oraz wykonawcy 
mają możliwość obejrzenia i dotknięcia wszystkich kolorów. 
Wzornik dostępny jest odpłatnie od lipca 2016.  

Na życzenie również  lakierowane
Obojętnie czy dana powierzchnia została zaimpregnowana 
»OLI-NATURA HS Coloröl« czy też »OLI-NATURA Projektöl«: 
w obu przypadkach można ją opcjonalnie polakierować stosu-
jąc »OLI-AQUA TOP 51.20 I 2K-Parkettsiegel«. Ta możliwość 
jest przydatna, jeśli inwestor lub architekt preferuje wyższy sto-
pień połysku lub powierzchnię o zamkniętych porach. Pigmen-
towy olej zapewnia odpowiednią kolorystykę oraz minimalizuje 
ryzy¬ko sklejania krawędzi a końcowe lakierowanie zwiększa 
dodat¬kowo ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Is-
totnym elementem lakierowania jest bezwzględne zachowanie 
wymaganego czasu schnięcia oleju, który wynosi od 24 do 48 
godzin. Nie zachowanie się do tych zaleceń może skutkować 
problemami z przyczepnością.

Oleje & woski do drewna www.oli-lacke.de



1 naturalny, 2 bazalt, 3 tabaka, 4 barrique, 5 szary dym, 6 szara Alaska, 
7 szary lodowiec, 8 biały polarny, 9 biały kalkowany, 10 teak, 11 orzech, 12 wenge

Ważne zalecenia: Standardowe kolory dają się bez problemu mieszać ze sobą, co pozwala uzyskać 
szeroką gamę kolorystyczną. Przedstawione na wzorniku próbki kolorów nie są wiążące a służą jedynie 
jako poglądowe. Kolor olejowanego obiektu zależy od wielu czynników: gatunku  i właściwości drewna,  
szlifowania oraz od indywidualnych predyspozycji wykonującego.   

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12
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OLI-NATURA Projektöl

OLEJ MEDIUM-SOLID DO UNIWERSALNEGO WYKAŃCZANIA I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI 
MEBLI, PODŁÓG DREWNIANYCH, SCHODÓW I DO POMIESZCZEŃ O DUŻEJ WILGOTNOŚCI. DO 
WNĘTRZA W BEZBARWNE I KOLOROWE.
• łatwy w stosowaniu, ręcznie i maszynowo
• bardzo dobrze impregnujący
• minimalizujący sklejanie kantów i podkreślający barwę drewna jako olej gruntujący w systemie z
  OLI-AQUA TOP 51.20 I 2K Lakier parkietowy
• certyfikowany na wymagania DIBt

Kolory: naturalny, szary dym, szara Alaska, szary lodowiec, biały kalkowany, teak, orzech, wenge
Wielkość opakowań: 10, 3, 1, 0.25 litra
Zużycie: 1-2 nałożenia ,w zależności od chłonności podłoża 40-50 g/m² na warstwę ( 20-25 m²/l)
Narzędzia: wałek moherowy, szczotka do oleju lub płaski pędzel, zielony pad, biały pad
Pielęgnacja: Do normalnego bieżącego czyszczenia polecamy OLI-NATURA Holzseife. 
Do normalnego bieżącego czyszczenia polecamy OLI-NATURA Holzseife.

OLI-NATURA HS Profiöl

HIGH-SOLID OLEJ DO WYKAŃCZANIA DESEK, PODŁÓG DREWNIANYCH I KORKOWYCH, PAR-
KIETÓW O EKSTREMALNYCH ODPORNOŚCIACH WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ. DO WNĘTRZA W 
BEZBARWNE I KOLOROWE.
• wyjatkowo wysoka wydajność
• transparentna barwa przy jednym nałożeniu oleju.
• wysoka odporność użytkowa
• certyfikowany na wymagania DIBt

Kolory: naturalny, bazalt, tabaka, barrique, szary dym, szara Alaska, szary lodowiec, biały polarny, 
biały kalkowany, teak, orzech, wenge
Wielkość opakowań: 3, 1 litr
Narzędzia: wałek moherowy, szczotka do oleju lub płaski pędzel, zielony pad, biały pad
Pielęgnacja: Do odświeżania i pielęgnacji należy stosować OLI-NATURA Holzpflegeöl. 
Do normalnego bieżącego czyszczenia polecamy OLI-NATURA Holzseife.



Olejowane i woskowane drewniane meble, schody oraz po-
dłogi zapewniają naturalność w mieszkaniu, są wytrzy-

małe i odporne. Wystarczy przestrzegać kilku zasad pielęg-
nacji, aby na stałe utrzymać ich powierzchnię w dobrym stanie. 

Olejowane lub woskowane powierzchnie wymagają regularnego 
czyszczenia na sucho za pomocą suchej lub względnie wilgotnej 
(nie mokrej) szmatki. Parkiety powinno się codziennie odkurzać lub 
zamiatać miotłą, ponieważ piasek lub kurz mogą być przyczyną 
powstawania drobnych zarysowań. 

Szybkie utrzymanie czystości 
Zabrudzenia można szybko usunąć delikatnym mydłem »OLI-NA-
TURA Holzseife«. Środek jest przeznaczony do regularnego czys-
zczenia na mokro woskowanych i olejowanych powierzchni drewni-
anych, zapewnia czystość oraz ponowne natłuszczenie. Wystarczy 
dodać mydło do wody (25 ml na 5 l), zmyć całą powierzchnię, po-
zostawić do wyschnięcia i gotowe. W przypadku trudniejszych zab-
rudzeń należy zastosować nierozcieńczony środek bezpośrednio 
na plamy, następnie zmyć czystą wodą. Nie używać zwykłych śro-
dków czyszczących, ponieważ mogą wysuszać drewno i uszkad-
zają warstwę ochronną. Generalnie zaleca się unikanie nadmiernej 
wilgotności.

Z czułością do drewna
Od czasu do czasu olejowane lub woskowane drewno wyma-
ga odświeżenia i konserwacji. Powierzchnia odzyskuje działanie 
ochronne, a drobne zarysowania zostają wyrównane. Zaimpreg-

nowane woskiem powierzchnie należy w regularnych odstępach 
czasu systematycznie pielęgnować stosując »OLI-NATURA Holz-
pflegewachs«. Drewno olejowane powinno być odświeżane za po-
mocą »OLI-NATURA Holzpflegeöl«. W przypadku niedużych mebli 
wystarczy przetrzeć daną powierzchnię bawełnianą szmatką, nie 
zostawiającą strzępków, z naniesioną małą ilości środka pielęg-
nacyjnego. Aby odświeżyć drewniane schody należy za pomocą 
białego pada nanieść odrobinę oleju pielęgnacyjnego i rozprowad-
zić go równomiernie, po kilku minutach nadmiar zebrać szmatką. 
Przy konserwacji parkietu i desek podłogowych można nanieść 
spryskiwaczem cienką warstwę oleju pielęgnacyjnego a po krótkim 
czasie całą powierzchnię wypolerować ręcznie białym padem lub 
maszyną talerzową. Po przeprowadzeniu pielęgnacji drewno jest 
antystatyczne,  przyciąga mniej kurzu. Olejowane lub woskowane 
powierzchnie można łatwo poprawić, co nie jest możliwe przy pow-
ierzchniach lakierowanych. Uszkodzone miejsce można miejscowo 
przeszlifować i nanieść olej.

NOWOŚĆ: wydajna puszka 250 ml
Teraz produkty pielęgnacyjne »OLI-NATURA Holzflegewachs« 
oraz »OLI-NATURA Holzpflegeöl« są dostępne również w poręcz-
nej puszce o pojemności 250 ml. Łączna wydajność zawartości 
wystarczy do odświeżenia do 25 m² powierzchni. Wkrótce oferta 
poszerzy się o praktyczny zestaw pielęgnacyjny. W zestawie znaj-
duje się wszystko co jest potrzebne do szybkiego odświeżenia ole-
jowanego lub woskowanego drewna. Czteroelementowy zestaw to: 
mydło do drewna (250 ml), wosk lub olej  pielęgnacyjny (250 ml), 
szmatka oraz pad.

NATURALNIE  
ŁATWA PIELĘGNACJA
> Olejowane lub wykończone olejem z twardym woskiem 
drewno jest łatwe w pielęgnacji! 

Czyszczenie & pielęgnacja www.oli-lacke.de



NOWY: OLI-NATURA Holzpflegewachs  
- pielęgnacja woskowa do drewna -

NATURALNA PIELĘGNACJA WOSKOWA 
DO ODŚWIEŻANIA POWIERZCHNI DREW-
NIANYCH, KORKOWYCH I PARKIETÓW 
WYKOŃCZONYCH OLEJOWOSKIEM

Wielkość opakowań: 1 litr, 250 ml

OLI-NATURA Holzpflegeöl  
- pielęgnacja olejowa do drewna - 

NATURALNA PIELĘGNACJA OLEJOWA DO 
ODŚWIEŻANIA OLEJOWANYCH MEBLI, 
SCHODÓW, DREWNIANYCH POWIERZCH-
NI KORKOWYCH I PARKIETÓW.

Kolor: naturalny, biały
Wielkość opakowań:  
1 litr, 250 ml (naturalny)

OLI-NATURA Holzseife 
- Mydło do drewna -

NATURALNE MYDŁO DO DREWNA DO 
BIEŻĄCEGO MYCIA WSZYSTKICH OLE-
JOWANYCH I WOSKOWANYCH PODŁÓG 
DREWNIANYCH, KORKOWYCH I PARKIE-
TÓW.

Wielkość opakowań: 1 litr

NOWY: OLI-NATURA Holzpflegeset No. 1
Do olejowanych mebli, schodów, podłóg i parkietów. 
W skład 4- częściowego zestawu wchodzą: 
• 250 ml Holzseife | Mydło do drewna (25 ml na 5 litrów)
• 250 ml Holzpflegeöl | pielęgnacja olejowa do drewna wystarcza na 

ok. 12-25 m²
• 1 ściereczka  i 1 biały pad 

NOWY: OLI-NATURA Holzpflegeset No. 2
• Do woskowanych mebli, schodów, podłóg i parkietów.
• W skład 4- częściowego zestawu wchodzą : 
• 250 ml Holzseife I Mydło do drewna (25 ml na 5 litrów)
• 250 ml Holzpflegewachs | pielęgnacja woskowa do drewna  

wystarcza na ok. 12-25 m²
• 1 ściereczka  i 1 biały pad

NOWY
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Deska tarasowa, meble ogrodowe i drewniane ogrodzenia 
cieszą oko. W celu utrzymania ich wyglądu w dobrym stanie, 

należy pamiętać o konserwacji ochronnej powłoki. Nakład pracy 
w znacznym stopniu zależy od gatunku drewna. Drewno twarde, 
takie jak teak, jest z natury bardzo odporne i nie wymaga szc-
zególnej ochrony. Niekorzystne warunki atmosferyczne sprawi-
ają jednak, że z czasem staje się ono srebrno-szare. Nie każdy 
akceptuje naturalną patynę. Aby uniknąć tego typu przebarwień, 
należy regularnie odświeżać naturalny kolor drewna.

Tarasy oraz meble ogrodowe należy naturalnie konserwować olejem 
Najlepszym rozwiązaniem skutecznie chroniącym drewno przed 
słońcem, deszczem oraz utratą koloru jest olej »OLI-NATURA Yacht 
& Teaköl«. Dzięki dodatkowej ochronie przed promieniami UV zabe-
zpiecza on tarasy, obramowania basenów, pokłady jachtów oraz me-
ble ogrodowe z twardego lub egzotycznego drewna oraz impregno-
wane pod ciśnieniem drewno miękkie przed skutkami oddziaływania 
warunków atmosferycznych. Oksydacyjnie schnący produkt na bazie 
oleju lnianego wnika głęboko w strukturę drewna i wypełnia kapilary. 
Zapewnia bardzo skuteczną ochronę przed działaniem wody. Drewno 
zachowuje przy tym otwarte pory i jest paroprzepuszczalne. Wchło-
nięta wilgoć z powietrza może zostać ponownie oddana do otoczenia. 
Oprócz bezbarwnej wersji »Natura« oferowany jest wariant pigmen-
towany »Teak«, przeznaczony do koloryzowania lub ochrony koloru 
drewna. Oba oleje pozbawione są biocydów i  nadają się do drewna 
użytkowanego w pomieszczeniach.

Regularne odświeżanie zapobiega szarzeniu
Drewno olejowane szarzeje z upływem czasu. Aby uniknąć tego typu 
przebarwień ze względów estetycznych, należy regularnie odświeżać 
naturalny kolor drewna. Powierzchnię przed naniesieniem oleju, należy 

oczyścić wodą oraz preparatem »OLI-NATURA Holzaußenreiniger«, 
który w zależności od stopnia zanieczyszczenia wcieramy nylonową 
szczotką wzdłuż włókien drewna. W przypadku mebli ogrodowych za-
leca się delikatnie przeszlifować oczyszczoną powierzchnię papierem 
ściernym o wysokiej granulacji. Po oczyszczeniu oraz osuszeniu za 
pomocą szczotki do olejowania, pędzla, wałka lub szmatki bawełnianej 
należy nanieść jedną lub dwie warstwy oleju »OLI-NATURA Yacht & 
Teaköl«. W zależności od temperatury powierzchnia jest pyłosucha po 
1-2 godzinach a całkowite utwardzenie następuje po 2-3 dniach. Olejo-
wanie można również  przeprowadzić bez szlifowania. 

Ochrona i  upiększanie płotów cienkowarstwową lazurą do drewna 
Do upiększania niestabilnych konstrukcji drewnianych, jak płoty czy 
pergole, znakomicie nadaje się produkt »OLI-FINISH Holzlasur«. cien-
kowarstwowa lazura do drewna na bazie alkidowej. Chroni ona drewno 
przed działaniem warunków atmosferycznych (wilgoć, promieniowanie 
UV). Jednocześnie lazura daje możliwość wyboru koloru bez pełnego 
efektu kryjącego. Warstwa ochronna pozostawia otwarte pory i po-
zwala drewnu oddychać. Zaleta: cienkowarstwowa lazura nie łuszczy 
się. Powierzchnię można poddać renowacji bez większego proble-
mu. Dzięki świadomej rezygnacji ze środków grzybobójczych, lazura  
»OLI-FINISH Holzlasur« nadaje się zarówno do stosowania wewnątrz 
oraz na zewnątrz budynków. Lazura do drewna dostępna jest w nastę-
pujących kolorach: orzech, sosna, palisander, dąb, heban, wiśnia i jo-
dła. Podczas pierwszego nanoszenia preparatu surowe drewno należy 
pomalować dwukrotnie nierozcieńczoną lazurą »OLI-FINISH Holzla-
sur«. Dobrze zachowane stare powłoki o otwartych porach, można po 
oczyszczeniu przemalować jedno- lub dwukrotnie nierozcieńczoną  la-
zurą do drewna OLI-FINISH. Jeżeli chcemy zachować dotychczasowy 
kolor, nowa warstwa lazury musi mieć jaśniejszy odcień.
                                   

OCHRONA PRZED 
NIEPOGODĄ
> Ochrona powierzchni drewnianych na zewnątrz. 

Ochrona drewna na zewnątrz pomieszczeńwww.oli-lacke.de



OLI-NATURA Yacht & Teaköl

ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE 
TWARDY OLEJ DO DREWNA Z FILTREM 
UV DO ZABEZPIECZANIA I PIELĘGNACJI 
POKŁADÓW JACHTÓW, TARASÓW I MEBLI 
OGRODOWYCH.

Kolor: naturalny, teak 
Wielkość opakowań: 3, 1, 0.25 litra
Zużycie: 1-2 nałożenia ,w zależności od chłonno-
ści podłoża 40-80 g/m² na warstwę (12-24 m²/l)
Narzędzia: wałek moherowy, szczotka do oleju, 
bawełniana szmatka, biały pad.

OLI-FINISH Holzlasuren

OLI-FINISH LAZURY DO DREWNA NA BAZIE 
ŻYWICY ALKIDOWEJ DO STOSOWANIA NA 
DREWNO NA ZEWNĄTRZ.

Kolor: 
1 orzech, 2 sosna, 3 palisander, 4 dąb, 
5 ebenholz, 6 wiśnia, 7 zielony
Wielkość opakowań: 3 litry

OLI-NATURA Holzaußenreiniger I Środek czyszczący

DO INTENSYWNEGO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA 
POKŁADÓW JACHTÓW, TARASÓW I MEBLI OGRODOWYCH.

Wielkość opakowań: 1 litr

NOWOŚĆ: Od wiosny 2016 roku ukazały 
się w nowej szacie etykiety na opakowaniach 

produktów na zewnątrz. Najnowsza ulotka  
»Ochrona drewna na zewnątrz pomieszczeń«  

zawiera przydatne wskazówki dotyczące 
ochrony drewna użytkowanego na zewnątrz.
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Überschriftwww.oli-lacke.de

»Właśnie takiego 
oleju potrzebuje 
drewno!


