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Oleje do drewna Fiddes
Zarówno w dużych zakładach produkcyjnych, jak też w małych warsztatach stolarskich czy garażach wielbicieli
majsterkowania coraz większą popularnością cieszy się zabezpieczanie powierzchni drewnianych poprzez
olejowanie. Trend ten nasila się od wielu lat i nie jest to wyłącznie kwestia pewnej mody, lecz przemawia za tym
wiele czynników: łatwość nanoszenia, estetyka uzyskanego wykończenia, różnorodność oferowanych efektów
kolorystycznych i połyskowych, łatwość pielęgnacji i renowacji drewna poddanego olejowaniu.
by móc cieszyć się przez
wiele lat olejowanym
meblem, podłogą czy tarasem, należy dokonać wyboru
właściwego produktu przeznaczonego do danego zastosowania. Ważne przy wyborze będzie
zarówno fachowe doradztwo, jak
też wysokiej klasy produkty, które
pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie drewna. Przy poszukiwaniach tego typu produktów
warto zapoznać się z ofertą sycowskiej firmy madrona.pl – wyłącznego importera brytyjskiej
firmy Fiddes & Sons, specjalisty
o stuletnim doświadczeniu w produkcji wosków, olejów i barwników do drewna. W niniejszym
artykule postaramy się pokrótce
scharakteryzować najważniejsze
produkty firmy Fiddes oparte na
olejach.

A

Twardy olejowosk
Fiddes
Jest to kombinacja naturalnych
olejów, żywic, wosków oraz pigmentów do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Produkt
ten, z racji dużej odporności
uzyskanej powłoki, znajduje
swe zastosowanie przy ochronie
i pielęgnacji podłóg, schodów,
mebli, blatów roboczych i większości elementów drewnianych
w budynkach. Dostępny jest
w kilkunastu kolorach (w tym
w kilku odcieniach modnej szarości) oraz – przy wersji bezbarwnej– w różnych stopniach
połysku, od silnego matu do połysku. Produkt spełnia normę EN
71,3 (zastosowanie do zabawek
i mebli dziecięcych), cechuje go
szybkie schnięcie (schnięcie warstwy przeciętnie ok. 4-6 godz.),

doskonała wydajność i bardzo estetyczny efekt końcowy. Twardy
olejowosk nie przyciemnia tak silnie drewna jak większość wykończeń olejowych, można stosować
go też na bejce firmy Fiddes.

Fiddes Danish Oil
Popularny produkt olejowy
do zastosowania zarówno wewnątrz pomieszczeń (meble,
blaty stołów, blaty robocze, rękojeści noży, elementy drewniane
broni, instrumenty muzyczne),
jak też na zewnątrz (meble ogrodowe, panele ścienne, drewniane
domy itd.). Olej Fiddes Danish Oil
to mieszanina naturalnego oleju
tungowego, rozcieńczalników
oraz żywic. Najczęściej stosowany jest do drewna dębowego,
mahoniowego i teakowego, doskonale jednak sprawdza się też
na innych gatunkach. Silnie podkreśla usłojenie, lekko przyciemnia drewno, pozwala uzyskać
satynowe wykończenie z widocznym filmem.
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Fiddes Finishing Oil
Jest to mieszanina olejów i żywic
stosowana wewnątrz pomieszczeń
(meble, panele ścienne). Olej ten
cechuje się bardzo szybkim czasem schnięcia i bogatym filmem lakierniczym. Dostępny jest w wersji
matowej oraz satynowej. Łatwość
nanoszenia i szybkość schnięcia
powoduje, że stosowany jest on
często w zakładach produkcyjnych
i warsztatach stolarskich jako zamiennik dla lakieru.

Fiddes Teak Oil
Produkt ten to specjalna mieszanina olejów roślinnych o niskiej
lepkości przeznaczona do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń. Olej teakowy głęboko penetruje drewno i znajduje
zastosowanie przy zabezpieczaniu drewna teakowego, cedrowego, ale też gatunków rodzimych.
Silnie podkreśla usłojenie, nie
tworzy filmu, daje matowy efekt.
Olej teakowy najczęściej stosuje
się do okresowej pielęgnacji mebli

ogrodowych, choć równie często
używany jest przez producentów
mebli wewnętrznych.

Fiddes Tung Oil
Oczyszczony olej tungowy najwyższej jakości. Produkt nie
posiada dodatku jakichkolwiek
rozcieńczalników czy sykatyw
i z tego powodu często stosowany jest do zabezpieczania drewnianych blatów roboczych, mis
na owoce czy mebli dziecięcych.
Pozwala na uzyskanie odpornego
na wodę i zabrudzenia matowego
wykończenia. Bardzo popularny
wśród wielbicieli DIY (do it yourself – zrób to sam), należy jednak
pamiętać o relatywnie długim czasie schnięcia tego produktu. Olej
tungowy w porównaniu z olejem
lnianym cechuje się mniejszą podatnością na ciemnienie i większą
odpornością.

się znacznie przyspieszonym
czasem schnięcia w stosunku
do surowego oleju lnianego, daje
bardziej obfite wykończenie
i jest znacznie bardziej wydajny. Często stosowany przy meblach bukowych, gdy oczekuje
się uzyskania ciepłej, miodowej
kolorystyki drewna.
Firma madrona.pl poza
produktami olejowymi firmy
Fiddes dystrybuuje też woski,

bejce tego producenta, podkłady
i lakiery szelakowe, lakiery wodne i chemoutwardzalne. Ofertę
sycowskiej firmy uzupełniają
też produkty belgijskiej firmy
Ciranova i farby kredowe oraz
rustykalne okucia, co pozwala
na kompleksową obsługę firm
poszukujących ciekawej kolorystyki i wysokiej klasy produktów
do wykończenia, pielęgnacji i renowacji drewna.
(ab)

REKL AMA

Fiddes Boiled Linseed Oil
Gotowany olej lniany najwyższej jakości. Produkt cechuje

REKL AMA

REKLAMY
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