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Vec :  Údržba masívneho nábytku TEAM 7 

Radi by sme Vás dodatočne upozornili na dôležité fakty ohľadom bylinkového oleja, ktorý je určený na čistenie 
a ošetrovanie masívneho dreveného nábytku od firmy TEAM 7.  

Ošetrenie: 
Jemnou bavlnenou handričkou naneste po celej ploche tenkú a rovnomernú vrstvu oleja. 

Po 10-tich až 20-tich minútach odporúčame ošetrenú plochu vyleštiť suchou bavlnenou handričkou alebo starým 
bavlneným tričkom. Po ošetrení nechať 12 hodín schnúť. 

Tento proces stačí opakovať raz za pol roka až raz za tri roky. Silne namáhane plochy ako sú jedálenské stoly alebo 
pracovné dosky odporúčame ošetrovat raz za tri až šesť mesiacov. 

Čistenie : 
Mierne zašpinené miesta je možné čistiť jemne navlhčenou bavlnenou handričkou. 
Na silne zašpinené miesta použite priloženú hubku. Nalejte na hubku olej a zašpinené miesto trite v smere vlákien 
letokruhov až pokým nie je nečistota odstránená. Po 10-tich minútach vyčistené miesto vyleštite bavlnenou 
handričkou. Po ošetrení nechať 12 hodín schnúť. 

Prosíme nepoužívajte žiadne mikrovláknové handričky. Jemné háčiky týchto handričiek vyťahujú prirodzenú 
mastnotu povrchu, ktorá pomáha konzervovať masívne drevo. 
Z podobného dôvodu prosím nepoužívajte odmasťovacie čistiace prostriedky a parné čističe. 

Oprava povrchu: 

V prípade hlbších škrabancov alebo stopách po úderoch tvrdými predmetmi opravu konzultuje s odborným 
predajcom z týmu ZENO. 

 

Upozornenie: 

Čerstvo naolejované plochy potrebujú cca. 20 dní na kompletné vytvrdnutie. Počas tohto obdobia nenechávajte na 
ošetrenom povrchu kvapky alebo mláčky vody. Vyliate tekutiny čo najskôr utrite! 

Použité handričky a hubky skladujte v uzavierateľných sklenených nádobách. Pred vyhodením do smetí ich 
navlhčite a vložte do igelitového vrecka. 

Hrozí totiž riziko SAMOVZNIETENIA!!! 

 

Zloženie: 
Bodliakový olej, ľanový olej, palmový vosk, kyselina kremičitá a bezolovnatá sušiaca látka. 
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