
POLEROWANIE I OLEJOWANIE 

Jeśli konieczna jest miejscowa naprawa blatu, uszkodzone miejsce przeszlifować należy 
papierem ściernym o gradacji 320. 

• Nakładając olej zwróć uwagę aby nie rozlać go na innych częściach blatu. Pozostawiony olej 
może powodować miejscowe przebarwienia. 
• Używając rękawic ochronnych i białej, miękkiej ściereczki rozprowadź równomiernie olej po 
naprawianej powierzchni. 
• Zetrzyj miękką ściereczką nadmiar oleju i pozostaw do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnej 
warstwy. 

GORĄCE NACZYNIA 

Gorące naczynia powinny być odkładane na żaroodporne podkładki. Pozostawienie 
rozgrzanego naczynia bezpośrednio na blacie może spowodować trwałe uszkodzenie. Żeliwne 
naczynia mogą wchodzić w reakcję z niektórymi gatunkami drewna, pozostawiając ciemne ślady. 
Unikaj kontaktu żeliwa z powierzchnią blatu. 

UŻYTKOWANIE BLATU DREWNIANEGO 

Drewno jest naturalnym materiałem i przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże Ci 
zachować go w doskonałym stanie przez wiele lat.

PIELĘGNACJA BLATU 

Dokładne zaimpregnowanie blatu za pomocą oleju, sprawia, że będzie on odporny na 
działanie wody. Niemniej jednak zaleca się okresowe olejowanie w celu skutecznej ochrony 2-3 
razu w roku. 

Jeśli kropla wody nie zachowuje swojego kształtu i rozpływa się po powierzchni, należy 
powtórzyć olejowanie. 

• Do codziennej pielęgnacji używaj ciepłej wody. Namocz miękką ściereczkę, wyciśnij ją i przetrzyj
blat. 
• Nie używaj skoncentrowanych detergentów ani mydła. 
• Nie pozostawiaj wody ściekającej z naczyń na blacie. 
• Nie używaj ostrych czyścików, jeśli konieczna jest miejscowa naprawa użyj papieru ściernego o 
gradacji 240 - 320. 
• Zawsze używaj podkładki pod gorące naczynia, lub pozostaw je do ostygnięcia na kuchence. 
• Nie odkładaj rozgrzanych naczyń, zwłaszcza żeliwnych bezpośrednio na blat. 
• Nie krój produktów bezpośrednio na blacie. Zawsze używaj deski do krojenia. 

IMPREGNOWANIE BLATU 

• Blat musi być czysty i suchy. 
• Przestrzegaj instrukcji zawartej na opakowaniu oleju. 
• Nanieś równomiernie minimum 3 cienkie warstwy oleju rozprowadzając go równomiernie wzdłuż
słojów drewna. 
• Pozostaw do wyschnięcia przed nałożeniem klrjnej warstwy na minimum 8-12 godzin 
• Zapewnij dobrą wentylację 
• Ostatnią warstwę można polerować białą, miękką ściereczką. 


