
Олія Амерікан Вуд Оіл 

(American Wood Oil)

Краса. Натуральний вигляд. Стійкість. Це ті слова, що характеризують олію для по-
криття дерев’яної поверхні американської фірми Амерікан Вуд Оіл. Унікальна суміш тунгової 
олії та деревної смоли підкреслює природну красу дерева й забезпечує йому тривалий та 
стійкий захист. 

Для того, щоби, самостійно покриваючи дерево, ви досягли саме таких результатів, уважно 
прочитайте дану інструкцію та сміливо беріться до роботи. Ми впевнені, що за допомогою на-
шої продукції, ви надасте своєму інтер’єру таких бажаних зараз натуральності та затишку.  

Характеристики Переваги
Олійна основа (олія тунгового дерева) • Глибоко проникає в деревину

• Легко наноситься
• Підкреслює красу деревини

Пластичність • Рухається разом з деревом
• Не тріскає та не слоїться
• Стійке до температурних коливань

Водостійкість • Відмінна стійкість до води
• Може використовуватися в місцях, де 

контакту з водою не можливо уникнути (кух-
ня, ванна і т.д.)

Захист • Захищає дерево від різних домашніх 
проблем (розлитого вина, кави, засобів для 
чищення та ін.)

• Оберігає від холоду та спеки

Простота застосування • В порівнянні з іншими засобами для 
покриття дерева, надзвичайно легке та про-
сте у використанні

На відміну від інших засобів на основі поліуретану, що вкривають поверхню товстою плів-
кою, масла Амерікан Вуд Оіл проникають вглиб деревини, захищаючи її зі середини та під-
креслюючи природну красу та структуру дерева. 

Дозування:
Один галон (3,8л.) приблизно на 60-80м2 на один шар. Кількість шарів залежить від струк-

тури дерева та призначення покриття. В місцях постійного механічного впливу рекомендуємо 
наносити 3 шари покриття.

Час висихання:
Рекомендований час висихання – 24 год. перед кожним наступним шаром. 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 ре-



зультату висихання можна також досягти шляхом розміщення вентилятора на підвіконні.

Вентиляція необхідна:
- під час нанесення покриття
- під час висихання (перші 24год.) – активна вентиляція
- наступні 7 днів після нанесення – можливість доступу свіжого повітря
Інструменти та засоби для нанесення олії:
- гумові рукавиці
- аплікатор для нанесення з овечої вовни та ще один аплікатор або ганчірки для втирання 

олії
- щітка з натуральною щетиною для нанесення олії у важкодоступних місцях
- широке відро або інша посудина для зручного занурювання аплікатора
- мінеральний спирт або скипидар для очищення інструментів після роботи
- пилосос, швабра для очищення поверхні
УВАГА! Перед застосуванням аплікатора, переконайтеся, що на ньому немає жодних 

зайвих волосин, кусочків шерсті та іншого бруду. Найкраще очистити аплікатор мож-
на за допомогою клейкої стрічки.

Після нанесення кожного шару, добре вимивайте аплікатор та щіточку, інакше наступний 
шар буде неякісним. Неочищені від олії інструменти мають здатність спалахувати під дією пря-
мих сонячних променів або від нагрівання.  

Зберігайте олію в закритому контейнері в прохолодному та сухому місці. Холодні темпе-
ратури 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 перетво-
рення олії на гель.

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.

Нанесення на поверхні, що вже покриті фарбою лаком або іншим покрит-
тям

 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 проводиться папером 
зернистістю 100-150), щоби усунути будь-які залишки попереднього покриття. В іншому ви-
падку, олія не просочиться в дерево, а утворить пляму на поверхні. 

Нанесення олії на непокриту поверхню
1. Тунгова олія може незначно змінити забарвлення поверхні, оскільки активує природну 

патину деревини. Саме тому, перевірте результат спочатку на невеличкій ділянці.
2. Найважливішим в процесі покриття олією є правильна підготовка поверхні. Старанно 

відшліфуйте поверхню, завершивши процес шліфування папером із зернистістю 100-150. 
Чим краще відшліфована поверхня, тим меншого розходу олії вона потребуватиме.



3. Після завершення шліфування, ретельно видаліть залишки тирси та пилу з поверхні, яку 
бажаєте покрити олією, а також з усіх сусідніх поверхонь (стіни, дверей, віконних рам, та ін.).

4. Акуратно протріть поверхню ганчіркою з мікрофібри, змоченою в мінеральному спирті 
для усунення будь-яких залишків спирту.

УВАГА! Поверхня, волога після очищення мінеральним спиртом, дозволить вам поба-
чити, який вигляд матиме підлога, після покриття прозорою олією, а тому у вас буде 
можливість виправити можливі недоліки шліфування.

Добре подумайте, звідки ви починатимете нанесення олії, щоби при виході з кімнати 
не ступати по покритій поверхні.

5. Необхідна кількість шарів та завершальний вигляд поверхні залежить від типу дереви-
ни. Зазвичай, чим твердіша порода дерева, тим менше шарів йому потрібно. 

Кожен додатковий шар збільшуватиме глянцевість поверхні.

УВАГА! Перед нанесенням, старанно розмішайте олію. Якщо потрібен більш ніж один 
галон олії для однієї поверхні, змішайте вміст усіх галонів. Це особливо стосується ко-
льорованої олії та сірої олії (Warm Gray)

6. Для покриття поверхні у важкодоступних місцях, в кутах та по краях використовуйте 
щітку з натуральною щетиною.

7. Наносіть кожен шар в напрямку волокон дерева за допомогою аплікатора з овечої шер-
сті, старанно розтираючи олію. 

Корисні поради:
• Щоби уникнути розводів, починайте кожен наступний мазок на кілька сантиме-

трів покриваючи попередній.
• Не натискайте сильно на аплікатор. Олія має хорошу проникну здатність, а над-

мірне втирання може викликати появу бульбашок, або призвести до нерівномірності 
покриття.

УВАГА! Якщо ви помітили певні «огріхи» в покритті, достатньо просто відшліфува-
ти необхідну ділянку та ще раз покрити її олією. Однак, перед нанесенням фінального 
шару, добре перевірте поверхню на наявність нерівностей, щоби завчасно усунути їх.

8. Перший шар повинен сохнути протягом не менше як 8 годин. На тривалість висихання 
великий вплив мають вентиляція, вологість та температура повітря.

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 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 хіміч-
ної стійкості покриття досягає протягом 30-90 днів при постійному провітрюванні приміщен-
ня.

Догляд за покриттям після нанесення останнього шару.
Протягом перших семи днів після покриття, дуже важливо дотримуватися наступних порад 

для забезпечення найкращого результату.
• Дайте можливість покриттю сохнути протягом 24 годин. Після цього можна ступати на 

підлогу лише в шкарпетках (без взуття).
• При можливості, перші сім днів, підтримуйте температуру повітря на рівні 20-22°С та 



забезпечте постійне провітрювання (протяг).
• Постарайтеся в цей час також уникати різних побутових забруднень, оскільки засоби 

для чищення можуть пошкодити покриття. 
• Якщо є необхідність проходити по покритій поверхні протягом перших 48 годин, мо-

жете накрити м’яким покриттям, однак його обов’язково потрібно буде знімати на ніч, щоби 
надати доступ кисню.

• Через сім днів, можете використовувати поверхню в звичайному режимі. Для уникнен-
ня можливих подряпин, наклейте на ніжки меблів пом’якшуючий матеріал.

• Оскільки остаточної міцності покриття набирає через 30-90 днів після нанесення, реко-
мендуємо бути більш обережними в цей період.

Чищення та миття покриття
Через сім днів після нанесення останнього шару олії, поверхню можна очищати за допомо-

гою віника або ганчірки з мікрофібри.
Якщо є потреба в більш ретельному очищенні, можете застосувати один із наступних спо-

собів:
• American Wood Oil Clear Seal, який підходить для усіх порід дерева та є найкращим за-

собом для очищення поверхні, покритої оліями Амерікан Вуд Оіл
• 50мл. оцту розчинених в 6л. води
• Звичайний делікатний засіб для миття підлоги без абразивної та відбілюючої дії

УВАГА! Після миття підлоги будь-яким засобом, обов’язково протріть її чистою во-
дою на завершення. 

Уникайте миючих засобів на основі нашатирного спирту, а також засобів, що містять віск та 
акрил. Крім цього, не залишайте розлиту воду на поверхні протягом довгого часу.

Повторне покриття та реставрація
Щоби освіжити покриття через певний період часу, скористуйтеся наступними порадами:
Усунення подряпин та потертостей. 
1. Що стосується подряпин, то однією з властивостей олії Амерікан Вуд Оіл є її гнучкість, 

яка допомагає невеликим подряпинам з часом самостійно загладитися. Тому вам нічого не по-
трібно робити.

2. Нанесіть на ушкоджене місце олію, розітріть її тканиною без ворсу та залишіть сохнути 
протягом 24 годин.

3. Для видалення забруднення, що не піддається звичайному очищенню, спершу прошлі-
фуйте ушкоджену ділянку, а тоді покрийте її олією.  


