
Д-р Шутц България ЕООД 
www.dr-schutz-bg.com 
office@dr-schutz-bg.com 
 
 
Информация за продукта:  
 
Освежаващо масло за паркет и корк 
 
1. Описание на продукта: 
 
Бързосъхнещо масло на базата на модифицирана алкидна смола, естествени масла и восък за 
допълнително омасляване на омаслени паркетни подове. Освежава захабени, силно 
натоварени или основно почистени настилки. Подчертава структурата на дървото. Прониква 
добре и придава копринено-матов блясък. 
 
2. Предназначение:  
 
Подходящо за омаслени паркетни и дървени подове, както и за омаслен корк и OSB- 
плоскости. Не е подходящо за омаслени подове с UV-защита.  
 
3. Приложение: 
 
Подът трябва да е чист и сух, без следи от прах. Необходима е стайна температура от 18-
25ºС. 
Внимателно разклатете или разбъркайте маслото преди употреба. Равномерно нанесете 
маслото върху пода с помощта на кърпа без власинки и веднага полирайте получения филм с 
бял пад (Може да поставите пада под четка или полираща машина.) Излишъка от маслото 
отстранете с попиващи кърпи. Подът трябва да има равномерен копринено-матов блясък. 
Оставете да съхне 12 ч. и можете да ползвате внимателно. За окончателното втвърдяване на 
маслото са необходими около 7-10 дни. 
 
Преди омасляване, внимателно третирайте петната и драскотините върху подовата настилка 
с помощта на шкурка и загладете повърхността с бял пад.  Преди цялостно омасляване на 
пода с Освежаващото масло за паркет и корк препоръчваме основно почистване с препарата 
Основно почистване на паркет и корк. 
 
Указания: Препоръчително е маслото да се тества преди нанасянето му върху екзотични, 
цветни и непознати видове дървен материал. При по-голяма влажност на въздуха или по-
ниска от указаната стайна температура, времето за съхнене и втвърдяване на маслото се 
увеличава.  
Използването на маслото върху дървен материал с високо съдържание на смола може да 
доведе до по-бавно съхнене на маслото или до получаване на неравномерно покритие.  
 
При нанасяне и съхнене на маслото е необходима добра проветривост, но подът не трябва да 
е изложен на пряка слънчева светлина и течение. Предварително изключете подовото 
отопление. 
 
След окончателното втвърдяване на маслото препоръчваме подът да се третира с 
препаратите Сапун за паркет или Почистване и защита с восък. 
 
Разход: 10-20 гр./кв.м 



4. Технически характеристики:  
Ниво на рН: не е указано, съдържа разтворители 
Състав: естествени масла и восък, алкидна смола, въглеводород, безоловни сухи вещества 
Годност: 12 месеца 
 
 
Освежаващото масло за паркет и корк е маркирано със фразата за риск “Запалимо”. 
Изпуснато във водоизточници може да има дълготрайно вредно действие. Повторен контакт 
с препарата може да причини напукана и суха кожа. Да се употребява само в добре 
проветриви помещения. Да не се вдишват изпаренията. 
 
Оставете напоените с маслото кърпи да изсъхнат разгънати на въздух и тогава ги изхвърлете, 
в противен случай може да се възпламенят в следствие на натрупването на топлина. 
 
Да се съхранява само в оригиналната опаковка, плътно затворено, на хладно и сухо място. Да 
се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. Да не се изпуска в канализацията. 
 
5. Опаковка:  
250 мл 
1 л 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  


