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Поради щодо нанесення олії Амерікан Вуд Оіл 

 
Перед нанесення олії на деревину, уважно прочитайте дану інструкцію. 

 

Дозування: 
Один галон (3,8л.) приблизно на 60-80м

2
 на один шар (в залежності від твердості дерева та 

якості шліфування).  

 

Інструменти та засоби для нанесення олії: 
 

- гумові рукавиці, окуляри та респіратор (щоби не вдихати випари розчинника, 

який випаровується протягом перших чотирьох годин після нанесення) 

- аплікатор для нанесення або полірувальна машина або дві чисті і сухі 

бавовняні ганчірки: одна для нанесення олії, інша – для витирання залишків 

пігменту  

- щітка з натуральною щетиною для нанесення олії у важкодоступних місцях 

- мінеральний спирт або скипидар для очищення інструментів після роботи 

- пилосос, швабра для очищення поверхні перед нанесенням олії 

 

 

УВАГА! Якщо поверхня, яку ви маєте намір покривати, містить більше ніж один тип 

деревини, спершу випробуйте олію на невеличкій ділянці, оскільки колір покриття може 

залежати від типу дерева. 

 

Підготовка поверхні перед нанесенням олії: 

 
 Найважливішим в процесі покриття олією є правильна підготовка поверхні. Старанно 

відшліфуйте поверхню, завершивши процес шліфування папером із зернистістю 100-

120. Чим краще відшліфована поверхня, тим меншого розходу олії вона 

потребуватиме. Однак тоді гірше лягає колір. 

 Після завершення шліфування, ретельно видаліть залишки пилу з поверхні, яку 

бажаєте покрити олією, а також з усіх сусідніх поверхонь (стіни, дверей, віконних 

рам, та ін.). 

 Акуратно протріть поверхню ганчіркою з мікрофібри, змоченою в мінеральному 

спирті для усунення будь-яких залишків пилу. 

 

 Олія Амерікан Вуд Оіл призначена лише для нанесення на чисте дерево, саме тому, 

перед застосуванням даного продукту, потрібно старанно очистити деревину від фарби, лаку, 

воску та інших речовин. Крім цього, варто також додатково проциклювати поверхню або 

протерти шліфувальним папером (останнє шліфування повинне буде проведене папером 

зернистістю 100-120), щоби усунути будь-які залишки попереднього покриття. В іншому 

випадку, олія не просочиться в дерево, а утворить пляму на поверхні.  

 

Нанесення олії: 
 

 Необхідна кількість шарів та завершальний вигляд поверхні залежить від типу 

деревини. Зазвичай, чим твердіша порода дерева, тим менше шарів потрібно.  

 в місцях постійного механічного впливу (підлога, стільниці і т.д.) рекомендуємо 

наносити 3 шари покриття.  

 на поверхні, що не будуть піддаватися значному механічному впливу (двері, рами 

вікон, бокові стінки та ніжки меблів) рекомендуємо наносити 2 шари олії. 
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УВАГА! Перед нанесенням, старанно розмішайте олію. Якщо потрібен більш ніж один галон 

олії для однієї поверхні, змішайте вміст усіх галонів. 

Якщо додається пігмент, спершу добре перемішайта сам пігмент, а потім змішайте його з 

олією. 

 

 Для покриття поверхні у важкодоступних місцях, в кутах та по краях використовуйте 

щітку з натуральною щетиною. 

 Наносіть кожен шар в напрямку волокон дерева за допомогою ганчірки або 

аплікатора, старанно розтираючи олію.  

 Якщо наносите олію з пігментом, то дайте можливість їй пропитатися протягом 1хв. 

та зніміть залишки пігменту сухою чистою ганчіркою. 

 Олію з пігментом обов’язково закріпіть 1-2 шарами захисного покриття Clear Seal  або 

Transparent Gold, для надання поверхні глянцевості. 

 

Корисні поради: 
 

 Щоби уникнути розводів, починайте кожен наступний мазок на кілька сантиметрів 

покриваючи попередній. 

 Не втирайте занадто сильно. Олія має хорошу проникну здатність, а надмірне 

втирання може викликати появу бульбашок, або призвести до нерівномірності 

покриття. 

 

 

Час висихання: 
 

Рекомендований час висихання кожного шару – 8 год.  

Однак, погана вентиляція, висока вологість та низька температура повітря можуть 

продовжити цей період. 

 

Вентиляція: 
 

Під час використання олії забезпечте наскрізне провітрювання приміщення. Для висихання 

покриття та утворення захисної плівки потрібно багато кисню, який вступає в реакцію з 

олією та створює ефект підсушування. Саме тому, чим краща вентиляція приміщення, тим 

швидше підсихатиме кожен шар, набуваючи своїх естетичних та захисних властивостей. 

Якщо немає можливості відкрити в одному приміщенні два вікна одне навпроти іншого, то 

хорошого результату висихання можна також досягти шляхом розміщення вентилятора на 

підвіконні. 

 

Вентиляція необхідна: 
 

- під час нанесення покриття 

- під час висихання (перші 8год.) – активна вентиляція 

- наступні 7 днів після нанесення – можливість доступу свіжого повітря 

 

УВАГА! Якщо поверхня, яку ви маєте намір покривати, містить більше ніж один тип 

деревини, спершу випробуйте олію на невеличкій ділянці, оскільки колір покриття може 

залежати від типу дерева. 

 

Є два основних кроки висихання покритої поверхні: 

 

1. Випаровування розчинника, яке відбувається в перші 2-4 години після нанесення олії. 

Запах, який залишається через 4 години, вже не є токсичним, оскільки це натуральних 
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запах олії тунгового дерева. 

2. Проникання олії та смоли вглиб деревини та їх подальше застигання. 

 95-98% міцності покриття набирає в перші 7-14 днів за умов хорошої вентиляції. 

Остаточної міцності та хімічної стійкості покриття досягає протягом 30-90 днів при 

постійному провітрюванні приміщення. 

 

УВАГА!!! Ганчірки та інші матеріали, просякнуті олією є легкозаймистими. Саме 

тому, після використання, такі речі потрібно негайно покласти в воду. 

 

Повторне покриття та реставрація 
 

Якщо ви помітили певні «огріхи» в покритті, достатньо просто відшліфувати необхідну 

ділянку та ще раз покрити її олією. Однак, перед нанесенням фінального шару, добре 

перевірте поверхню на наявність нерівностей, щоби завчасно усунути їх. 

 

Щоби освіжити покриття через певний період часу, скористуйтеся наступними 

порадами: 

 

1. Для усунення подряпин та потертостей, відшліфуйте необхідну ділянку та нанесіть на 

неї олію, розітріть її тканиною без ворсу та залишіть сохнути протягом 8 годин. 

2. Для видалення забруднення, що не піддається звичайному очищенню, спершу 

прошліфуйте ушкоджену ділянку, а тоді покрийте її олією.   

 

Зберігайте олію в закритому контейнері в прохолодному та сухому місці. Холодні 

температури не мають шкідливого впливу на продукт, однак, перед застосуванням, варто 

залишити олію на 6 год. в теплому приміщенні. Штучне підігрівання не дозволяється.  

 

Термін зберігання закритого контейнера – необмежений. 

 У випадку, якщо вам не потрібно відразу використовувати весь галон, відлийте олію в 

іншу посудину та щільно закрийте галон.  

 Не виливайте залишки олії назад в галон. 

 Завжди щільно закривайте ємність, оскільки олія висихає під впливом кисню. Саме 

тому, погано закрита ємність може призвести до утворення щільної плівки на 

поверхні або перетворення олії на гель. 

 

  


