
Pielęgnacja blatów i elementów mebli z drewna litego 
 
 
 
 
 

Wszystkie blaty i elementy mebli wykonane z litego drewna są zabezpieczone i gotowe do 

użytkowania. Ogromne znaczenie ma jaki rodzaj materiałów i środków czyszczących 

używamy do pielęgnacji. Zaleca się stosować do tego celu szmatki z miękkiego materiału 

oraz środki czyszczące z jak najmniejszą zawartością elementów chemicznych.  
 

Jak czyścić i dbać o blaty i elementy z litego drewna  
• Nie używaj ostrych gąbek ani innych przedmiotów lub środków rysujących.  
• Nie używaj do mycia blatów i elementów mebli płynu do naczyń, płynu do mycia szyb czy 

różnego rodzaju innych syntetycznych środków  (UWAGA! wszystkie tego rodzaju płyny mogą 
zniwelować powłokę ochronną blatów i elementów mebli) .  

• Staraj się wycierać mokre plamy w miarę możliwości jak najszybciej. Do tego zabiegu 
najlepiej używać miękkich szmatek.  

• Do codziennej pielęgnacji drewnianej powierzchni blatów i elementów mebli wystarczy 
oczyszczenie lub odkurzenie powierzchni i wytarcie na mokro dobrze wyżętym, chłonnym 
materiałem. Wody nie wolno zostawiać na powierzchni, należy ją zawsze wytrzeć do sucha.  

 
Konserwacja/Pielęgnacja  

Miejsca newralgiczne blatów i elementów mebli najbardziej podatnych na 
przecieranie, wysychanie np. wokół umywalki należy konserwować częściej.  
W zależności od intensywności użytkowania drewnianych powierzchni, czynność 
konserwacji należy wykonać przynajmniej raz w roku, zanim pojawią się przetarcia.  
Konserwację należy przeprowadzić za pomocą oleju do pielęgnacji drewna np. 
Heidelberger 811-0001.  
Jeżeli wystąpiły zarysowania należy powierzchnię lekko przeszlifować włókniną lub 
drobnym papierem do szlifowania drewna wykonując operację szlifowania 
równolegle do kierunku włókien drewna (słojów drewna). Następnie usunąć powstały 
pył za pomocą miękkiej szmatki. Jeżeli nie występują zarysowania wystarczy za 
pomocą miękkiej i suchej szmatki nanieść preparat konserwujący Heidelberger 811-
0001 równolegle do kierunku słojów drewna w celu uzyskania powłoki ochronnej, a 
następnie pozostawić do pełnego wyschnięcia. 

 
Po zakończonym procesie pielęgnacji należy natychmiast zużytą szmatkę zanurzyć w 
wodzie i opłukać, a następnie wysuszyć lub umieścić i pozostawić w pojemniku z 
wodą aby zapobiec ryzyku samozapłonu. 

 
Środek oraz materiały nasączone olejem konserwującym podlegają ryzyku 
łatwopalności. 

 
 

UWAGA! Proces postępowania podczas pielęgnacji/konserwacji drewna znajduje się 
na opakowaniu preparatu konserwującego - oleju do pielęgnacji drewna, który 
umieszczony jest przez producenta i zawsze należy postępować oraz przestrzegać 
wskazanych tam wytycznych. 


