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produktyOchrona drewna w ogrodzie

Nowoczesne oleje do 
drewna, stosowane 
w wyrobach używanych 

w ogrodach czy na działkach, to 
mieszaniny naturalnych olejów 
roślinnych z żywicami, zwięk-
szającymi odporność produktu. 
Zminimalizowana ilość zawar-
tych w nich rozcieńczalników 
wpisuje się w obowiązujące 
przepisy dotyczące redukcji Lot-
nych Związków Organicznych.  
Środki z tej grupy pozwalają 
na ekologiczne zabezpieczenie 
drewna bez udziału powszech-
nie stosowanych w produktach 
tradycyjnych biocydów i fungi-
cydów. 
Zawarte w olejach pigmenty 
i absorbery pozwalają na ochro-
nę drewna przed promieniowa-
niem UV. Największymi zaleta-
mi opisywanych materiałów są 
niezwykle estetyczna powłoka 
podkreślająca naturalne piękno 
drewna i łatwa renowacja.
Ciekawą ofertę wśród dostaw-
ców olejów do drewna prezen-
tuje dystrybutor na Polskę bry-
tyjskiej firmy Fiddes and Son 

– sycowska firma Madrona. 
W jej portfolio znajduje się kilka 
rodzajów olejów do zastosowań 
na zewnątrz, z których najcie-
kawszy jest olej Exterior. Jest to 
olej typu high solid o wysokiej 
zawartości ciał stałych. 
W jego skład, poza naturalnymi 
olejami i żywicami, wchodzą fil-
try UV, chroniące drewno przed 
przebarwieniami i degradacją. 
Większość produktów na rynku, 
zapewniających ochronę przed 
UV, wykorzystuje pigmenty; 
uzyskana powłoka jest więc bar-
wiona. Tymczasem olej Fiddes 
Exterior Oil gwarantuje ochronę 
przed UV również w produkcie 
bezbarwnym. 
Pozwala to na zachowanie na-
turalnego piękna drewna bez 
konieczności jego barwienia. Ex-
terior Oil jest najczęściej stoso-
wany do ochrony i konserwacji 
drewna dębowego, choć z powo-
dzeniem używać go można do 
wszystkich gatunków. 
Gwarantuje on pełną odporność 
na warunki atmosferyczne, jest 
wodoodporny i – jak wspomnia-

no – zabezpiecza drewno przed 
promieniowaniem UV. 
Stąd też używany jest do za-
bezpieczania stolarki okiennej 
i drzwiowej, mebli ogrodowych, 
ogrodów zimowych i wszelkich 
wyrobów z drewna na zewnątrz. 
Poza tym jest on doskonałym 
środkiem do ochrony elementów 
i konstrukcji drewnianych wy-
magających konserwacji, takich 
jak dawne budynki drewniane, 
czy zimowe ogrody. 
Pod olej można wówczas zasto-
sować dostępne w ofercie firmy 
uniwersalne impregnaty zabez-
pieczające drewno przed grzy-
bami, sinizną, czy insektami. 
Firma – wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom klientów – przy-
gotowała również gamę trans-
parentnych olejów barwionych 
Fiddes Exterior Colour. 
Wysoka jakość zastosowanych 
pigmentów i ciekawa kolorysty-
ka pozwalają na satysfakcjonu-
jące najbardziej wymagających 
przedsiębiorców uszlachetnie-
nie drewna zewnętrznego.   
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Naturalnie olejowane
Polski przemysł drzewny od pewnego czasu zaczyna się otwierać 

na bardzo popularne na rynkach zachodnich produkty do ochrony 

drewna na zewnątrz, jakimi są oleje. Środki te stanowią doskona-

łą alternatywę dla lazur i impregnatów stosowanych powszechnie 

w ochronie drewna.

Wysoka jakość zastosowanych pigmentów i ciekawa kolorystyka pozwalają na satysfakcjo-
nujące najbardziej wymagających kontrahentów uszlachetnienie drewna zewnętrznego. 
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W skład oleju  Exterior, poza naturalny-
mi olejami i żywicami, wchodzą filtry UV 
chroniące drewno przed przebarwienia-
mi i degradacją. 
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Wolwax Refresh pozwala nadać i utrzymywać 
produkty ogrodowe w znakomitej kondycji 
i wyglądzie przez wiele lat, ponieważ 
spowalnia skutki oddziaływania 
czynników atmosferycznych dzięki 
kombinacji wosku, który powoduje 
higroskopijność drewna po 
naniesieniu preparatu. 
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Nie od dziś wiadomo, że klient ma 
zawsze rację. Kiedy zawiedzie się 
na jakimś produkcie, zmienia mar-
kę lub co gorsza materiał, z którego 
wykonany był dany produkt.

Impregnaty firmy Dr. Wolman są 
gwarantem wysokiej klasy zabez-
pieczenia. Bezchromowy impre-
gnat Wolmanit CX jest liderem 
rynku europejskiego. Oparty na 
unikatowym składniku miedzi 
HDO jest wyjątkowy w stosunku 
do produktów konkurencyjnych. 
Gwarantuje to bardzo dobre za-
bezpieczenie przed organizmami 
niszczącymi drewno i dzięki temu 
długą żywotność produktu. Istot-
ną cechą tego środka jest bardzo 
niska korozyjność. 
Niezależne testy wykazały rów-
nież, że drewno zaimpregnowane 
Wolmanitem CX jest mniej koro-
zyjne dla miękkiej stali niż nie-
zabezpieczone drewno świerka. 
Dodatkowo produkty te charakte-
ryzują się pracą bez dużych ilości 
substancji powierzchniowo czyn-
nych, które powodują występowa-
nie piany. Dzięki dużej stabilności 
roztworu Wolmanitu CX działa on 
w sposób przewidywalny i umożli-
wia równomierne rozprowadzenie 
substancji aktywnych w drewnie. 
Dr. Wolman zawarł w nim także 
kilka substancji zmiękczających 
wodę, co pozwala na mieszanie 
środka z wodą uznaną za raczej 
twardą. Wielką zaletą Wolmanitu 
CX jest możliwość stosowania go, 
a co za tym idzie legalnej sprze-
daży zaimpregnowanych nim 
wyrobów w całej Europie, a także 
w Stanach Zjednoczonych.
Ofertę firmy Dr. Wolman GmbH 
w zakresie środków do impre-
gnacji drewna stanowią również 
produkty niezawierające żadnych 
metali ciężkich. Występują one 
pod nazwą Wolsit KD. Stosowane 
są do impregnacji wyrobów ogro-
dowych oraz drewna konstrukcyj-
nego w klasach zagrożeń 1-3, czyli 
bez kontaktu z gruntem. 
Dla producentów systemu ogro-
dowego istotna staje się łatwość 
użytkowania impregnatu. Wolma-
nit CX jest bardzo prosty w aplika-
cji. Doskonale miesza się z wodą, 
nie wymaga dodatkowego insta-
lowania mieszadeł. Przygotowy-
wanie prawidłowego roztworu 
ułatwiają systemy dozowania bę-
dące do stałej dyspozycji klientów 
firmy. Mogą one być dostarczone 
wraz z Wolmanitem CX.
Nie bez znaczenia jest również 
serwis, jaki gwarantuje firma Dr. 
Wolman GmbH. Doradztwo tech-
niczne oraz nasze laboratoria są 
do dyspozycji naszych klientów 
przez cały czas trwania współpra-
cy. Każdy klient otrzymuje wyso-

kiej klasy urządzenia do pomiaru 
stężeń, aby móc optymalnie wyko-
rzystać możliwości impregnatów, 
a także nie ponosić często wyso-
kich kosztów z tytułu reklamacji, 
będących często następstwem 
niedostosowania procesów pro-
dukcyjnych do zaleceń firmy Dr. 
Wolman GmbH. 
W ostatnim czasie w ofercie fir-
my Dr. Wolman GmbH pojawił 
się produkt służący do pielęgna-

cji drewna zaimpregnowanego 
ciśnieniowo. Wolwax Refresh po-
zwala nadać i utrzymywać pro-
dukty ogrodowe w znakomitej 
kondycji i wyglądzie przez wiele 
lat, ponieważ spowalnia skutki 
oddziaływania czynników atmo-
sferycznych dzięki kombinacji 
wosku, który powoduje higrosko-
pijność drewna po naniesieniu 
preparatu. 
Produkt ten przeznaczony jest 
dla klientów finalnych. Dostar-
czany jest w stanie gotowym do 
natychmiastowego użycia. Nano-
si się go przez malowanie.
Należy również wspomnieć 
o środkach przeznaczonych do 
impregnacji drewna konstrukcyj-
nego. Firma Dr. Wolman GmbH 
posiada w swojej ofercie dwa 
tego rodzaju preparaty: Wolma-
nit CX-H200 bazujący na spraw-
dzonej miedzi HDO oraz Wolsit 
EC100, będący bezmetalowym 
środkiem ochrony drewna. Gwa-
rantują one, że konstrukcja da-
chowa będzie zabezpieczona 
przez wiele lat, a producent nie 
musi się obawiać żadnych skarg 
ze strony swoich klientów. 
Na koniec należy zaznaczyć, że 
wszystkie produkty firmy Dr. Wol-
man GmbH posiadają niezbędne 
atesty i dopuszczenia do obrotu.
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