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Oleje i woski do drewna
Od lat na polskim rynku da się zaobserwować zwiększone zainteresowanie 
produktami do uszlachetniania i zabezpieczania drewna, opartymi na bazie olejów 
i wosków. O ile wcześniej popularne stało się wykańczanie w ten sposób deski 
podłogowej, o tyle obecnie naturalne środki stosuje się z powodzeniem również do 
mebli, blatów i wszelkich produktów drewnianych.

W
pływ na rosnącą popularność ole-

jowania i  woskowania wywarło 

kilka czynników. Przede wszyst-

kim uszlachetnione w  ten sposób drewno 

wygląda niezwykle atrakcyjnie, a  jednocze-

śnie olejowanie wnosi w proces produkcyjny 

element proekologiczny. Mimo stosunkowo 

wysokiej ceny jednostkowej produktów, 

technologia ta jest również atrakcyjna pod 

kątem ekonomicznym, ponieważ woski i oleje 

cechują się doskonałą wydajnością. Łatwość 

tej technologii pozwala na równie wysokie 

jakościowo zabezpieczenie drewna zarówno 

w  dużych zakładach produkcyjnych, jak też 

w małych stolarniach czy przy pracy amator-

skiej. Ostatnim wreszcie czynnikiem wpływa-

jącym na popularność tej grupy produktów 

był rozwój technologii i  rozwiązań stosowa-

nych przy produkcji nowoczesnych olejów 

i  wosków do drewna, które oferują obecnie 

doskonałe parametry odpornościowe, ła-

twość nanoszenia i drastycznie skrócony czas 

schnięcia. Ciekawą ofertę produktów opar-

tych na woskach i olejach do drewna posiada 

brytyjski producent Fiddes & Sons, którego 

wyłącznym importerem na terenie Polski jest 

sycowska firma madrona.pl.

Fiddes Hard Wax Oil
Sztandarowym produktem w  ofercie firmy 

Fiddes jest twardy olejowosk Fiddes Hard 

Wax Oil. Produkt ten jest kombinacją olejów, 

wosków oraz wysokogatunkowych żywic. 

Stosowany jest do uszlachetniania podłóg, 

schodów, blatów, mebli, drzwi i  wszelkich 

elementów drewnianych wewnątrz po-

mieszczeń. Olejowosk Fiddes dostępny jest 

w czterech wersjach połysku (od głębokiego 

matu do półpołysku), a  także w  kilkunastu 

transparentnych kolorach, wśród których 

znajdują się zarówno klasyczne barwy na-

wiązujące do kolorów poszczególnych ga-

tunków drewna, jak też biele, szarości i  po-

pularny efekt naturalnego drewna (oak 

lightening). Produkt wyróżnia się doskonałą 

odpornością na wodę, soki, wino czy tzw. 

gorącą szklankę, co czyni go bardzo popular-

nym środkiem nie tylko wśród producentów 

Bardzo ciekawą ofertę produktów 
opartych na woskach i olejach do 
drewna posiada brytyjski producent 
Fiddes & Sons, którego wyłącznym 
importerem na terenie Polski jest 
sycowska firma madrona.pl.
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reklama

deski podłogowej, ale również stołów czy 

blatów roboczych. Co ważne, wersja bez-

barwna produktu wysycha w  ciągu 4-6 go-

dzin, co przy naniesieniu dwóch warstw po-

zwala zamknąć cykl produkcyjny w  obrębie 

jednej doby. Twardy olejowosk tworzy obfity 

film, z  lekko woskowym wyglądem, co po-

zwala na niezwykle estetyczne uszlachetnie-

nie podłóg, mebli czy drzwi wewnętrznych. 

Wersje kolorystyczne podkreślają usłojenie 

drewna, nadając mu antyczny czy rustykal-

ny efekt. Jeżeli oczekuje się bardziej wy-

równanego wybarwienia drewna, wówczas 

producent zaleca naniesienie na nie przed 

bezbarwnym olejowoskiem dedykowanej 

bejcy nitro-olejnej Fiddes Nitro Stain, która 

dostępna jest w kilkunastu kolorach.

Fiddes Danish Oil
Alternatywą wobec twardego olejowosku 

może być w  przypadku uszlachetniania me-

bli olej Fiddes Danish Oil. Produkt ten jest 

mieszaniną oleju tungowego, żywic i  roz-

cieńczalnika. Utworzona powłoka cechuje 

się odpornością na wodę i widocznym mato-

wym lub półmatowym filmem lakierniczym. 

Produkt wysycha około 6-8 godzin i wymaga 

naniesienia 2-3 warstw. Oferuje bardzo este-

tyczne podkreślenie usłojenia i  lekkie przy-

ciemnienie drewna. Sprawdza się zarówno na 

drewnie dębowym, jak też na iglastym. Poza 

meblami często stosowany jest do zabezpie-

czania elementów toczonych, trzonków noży 

czy instrumentów muzycznych. Przed jego 

naniesieniem drewno można zabarwić do-

stępnymi w ofercie producenta bejcami wod-

nymi lub spirytusowymi.

Fiddes Supreme Wax
Kolejnym niezwykle popularnym produktem 

firmy Fiddes są pasty woskowe Fiddes Supre-

me Wax. Wosk Supreme to łatwa do nano-

szenia pasta, będąca mieszaniną naturalnych 

wosków i  barwników, bez udziału toluenu. 

Wosk nanosi się bardzo łatwo za pomocą 

pędzla, szmatki czy szczotek do woskowania. 

Oferuje on niezwykle estetyczny woskowy 

efekt na drewnie, hydrofobizuje je, a  dodat-

kowo – w  wypadku wersji barwionych – na-

daje mu kolor. Wosk Supreme można nanosić 

zarówno na drewno surowe, jak też wcześniej 

gruntowane szelakiem, lakierem czy olejem. 

Co ważne, wosk stosuje się zarówno do uszla-

chetniania drewna, jak też do jego pielęgnacji.

Lakiery
Dla zwolenników lakieru firma Fiddes 

oferuje lakier wodny do mebli Fiddes Se-

vere Use (do natrysku), lakier wodny do 

podłóg i  mebli do nanoszenia ręcznego 

Fiddes Premier Wood Varnish oraz lakier 

olejno-żywiczny do podłóg, schodów i  me-

bli Fiddes Clear Glaze. Ten ostatni produkt 

stał się popularny przy zabezpieczaniu 

blatów stołów i  blatów roboczych, a  jego 

zwiększona przyczepność wpłynęła na po-

pularność wśród rzemieślników i amatorów 

mebli z dodatkiem żywicy epoksydowej, do 

której zabezpieczania produkt ten (w wersji 

połyskowej) jest często stosowany. •

— artykuł promocyjny

Sztandarowym produktem w ofercie 
firmy Fiddes jest twardy olejowosk 
Fiddes Hard Wax Oil.
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