OLJENJE NARAVNIH LESENIH TALNIH OBLOG in
NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE NAOLJENIH TALNIH OBLOG
Za kaj gre?
V današnjem času, ko smo vse več izpostavljeni strupenim vplivom iz okolja, se radi oziramo k vse
več ekološkim in naravnim materialom. Vse več povezanih bolezni in alergoloških dejavnikov
izhaja iz okolja zato tudi v našem podjetju vse več poudarka dajemo na tovrsten storitve, ki so
prijazne zdravju.
Pri oljenju naravnih talnih in surovih lesenih oblog se kot osnovne surovine premazov uporabljajo
naravna olja, ki jih v osnovi delimo na sušeča in ne sušeča. Vsekakor so primernejša sušeča se olja,
ki v 24 urah na površini ustvarijo suh film, ki je že pohoden in pripravljen za bivanje brez odvečnih
hlapov in smradu, ki ga za sabo več tednov puščajo raznovrstni laki.
Najpogosteje se uporablja laneno olje, ki je rafinirano in hladno stisnjeno. Tungovo, tikovo,
konopljino in palmino olje se uporabljajo manj pogosto in so tudi dražja.
Za olja je značilno, da v stiku z zrakom zaradi oksidacije pridobijo tako imenovano patino, ki varuje
površino. Res je, da olja manj varujejo površino od mehanskih poškodb, kemikalij in vsakodnevne
umazanije od lakov, vendar so prijaznejša okolju in človeku in popolnoma neškodljiva, kot je to že
navedeno v uvodu, zato se vse več ljudi nagiba k tej izbiri.
Ni zanemarljivo, da si vsak posameznik lahko sam po svojem občutku obnavlja površino in s tem
aktivno vpliva na zgled same površine. Obnavljajo se le obrabljeni deli in ne celotna površina, kot
pri lakiranju, ki terja tudi predhodno brušenje površine. Tla se obnavljajo enkrat na dve do tri leta
oziroma v odvisnosti od obremenjenosti površine in uporabe čistilnih sredstev.
Oljenje površine se prav tako priporočajo uporabnikom, ki vgrajujejo talno gretje, saj ima olje
boljšo viskoznost in zato ne prihaja do razpok in luščenja kot pri lakih.
Zdaj, ko vemo za kaj gre, še nekaj besed kako gre:
Tla morajo biti pripravljena, tako kot za lakiranje. Po obrušeni in popolnoma čisti podlagi razlijemo
olje, ki ga nato z orodjem za nanos emulzij nanesemo na površino. Z eno kolutnim čistilnim strojem
(150 rpm) in mehkim belim filcem olje počasi vtiramo v podlago. Odvečno olje pazljivo z lopatico
odstranimo in ga po potrebi ponovno uporabimo. V odvisnosti od vpijanja podlage (mehke lesene
obloge kot sta smreka, bor in macesen bolje vpijata tekočino kot na primer bukev, hrast, jesen in
oreh), postopek ponovimo, dokler površina še vpija olje. Po 24 ali 48 urah z eno kolutnim čistilnim
strojem in belim filcem še enkrat spoliramo površino, da odvečno olje iz por preide v filc in da
površina pridobi dodatno proti vodno oziroma proti tekočinsko odpornost. Preverimo s papirno
brisačo ali je površina dejansko suha. Na koncu z orodjem za mokro pomivanje tal še odstranimo
prah in morebitne ostanke olja.
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Nekaj tehničnih podatkov in navodil za nadaljnje vzdrževanje:
Vrste lesa:
- les iglavcev: smreka, jelka, bor in macesen
- les listavcev: hrast, bukev, jesen, oreh, češnja, itd.
- eksotični les: mahagoni, bambus, pluta, jatoba, tik, itd.
Pri nas najbolj pogost in uporaben:
- hrast: pri pranju s topili potemni
- smreka in jelka: oteženo impregniranje
- macesen: lepo se olji (imenuje se tudi evropski tik)
Eksotični les:
- mahagoni: južno ameriški les. Zelo drag in redek
- sipo/sappeli: podoben mahagoniju, le da izvira iz Afrike
- bambus (grasart): najbolj znan je Kitajski. Poznamo svetli in temni les.
- pluta (kork): pridobljena iz skorje z najmanj 4 mm debeline
- jatoba: indonezijski les. Ni potrebno impregniranje. Vgrajujejo ga v prestižne prostore.
- wenge: iz južne Afrike, temno rjave barve z črnimi lisami
- tik: iz Indije, zelo drag.
Vrste lesenih talnih površin:
- lamelni parket: dimenzije 16 x 16 cm debeline 4 mm
- klasični parket: palice debeline 12 mm in doline 22 cm
- ladijski pod: debeline do 30 mm s poljubnimi dolžinami
Vzdrževanje:
- olji se vedno surova površina
- naoljeno površino lahko čistimo s čistili z oznako »Pflegeol«
- naoljene površine lahko impregniraš s samosvetelečimi ali mat premazi
- naoljeno površino lahko tudi povoskamo / nikoli obratno
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Navodila za vzdrževanje naoljenih talnih oblog
1. Uvod
Naoljene površine so zahtevnejše in drugačne za vzdrževanje od tradicionalnih lesenih površin
obdelanih z laki, premazi in smolami.
V nadaljevanju so opisani postopki za pravilno vzdrževanje naoljenih in voskanih talnih oblog.
2. Obdelane talne površine
Tla čistimo z bombažno ali mikro krpo, navlaženo vodo, ki ji dodamo nevtralno čistilo. Tako
odstranimo nepritrjene in lahko odstranljive nečistoče. Po čiščenju lahko nanesemo loščilo
(PolishWax) za lepši videz. Loščilo vedno nanašamo enakomerno in nikoli z isti krpo, ki smo jo
uporabili za čiščenje. Ko se tla posušijo jih lahko še spoliramo z enokolutnim strojem ali s
polirnim nastavkom za sesalec. Uporabljamo bele filce ali polirne krpice.
3. Nekoliko obrabljene površine
Če je osnovna oljna površina že nekoliko načeta uporabljamo olje (OilRecover ali OilBalsam).
Tla se najprej počistijo po že opisani metodi nato se na osušena tla nanese olje. Lahko le na
obrabljene dele ali na celotno površino. Po oljenju odstranimo ostanke odvečnega olja z lopatico
ali popivnate z vpojnim papirjem. Ko se tla temeljito posušijo lahko na oljeno površino
nanesemo loščilo (PolishWax) in jo spolirate po že navedenemu postopku.
4. Poškodbe in praske
Poškodbe lahko popravimo z lokalnim brušenjem (fini brusni papir – 180 / 220) površine. Na
brušeno površino z lopatico nanesemo plast baznega olja (OilBasic ali OilShield). Površino nato
spoliramo po opisanem postopku.
Opomba 1
Navedeni nazivi olj niso blagovne znamke temveč le osnovni nazivi za razumevanje.
Opomba 2
Če niste prepričani v lastno izvedbo, delo prepustite strokovnemu osebju, ki vam je talno
površino oljilo ob naročilu.
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Komentarji k fotografijam

slika 1: strojno nanašanje olja z enokolutnim čistilnim strojem

slika 2: bambusov parket naoljen z baznim oljem

slika 3: bambusov parket naoljen z baznim oljem
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Slika 4: finaliziran oljen bambusov parket z orehovim oljem

slika 5: finaliziran oljen bambusov parket z orehovim oljem

slika 6: finaliziran oljen bukov parket z lanenim oljem
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slika 7: finaliziran oljen bukov parket z lanenim oljem

Gradivo pripravil:
Drago Gavranovič
Commex service group d.o.o.
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