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Wetrok Leinol BW I NW
Nowoczesna pielęgnacja podłóg 
drewnianych z ekologiczną formułą
Spędzamy coraz więcej czasu w zamkniętych pomieszczeniach. 
Wiąże się to ze wzrostem wymagań odnośnie do stosowanych 
środków czyszczących i ochronnych: muszą być wysoce 
skuteczne, a jednocześnie ekologiczne. Do tej pory trudno było 
znaleźć na rynku olej do pielęgnacji drewna spełniający oba te 
warunki. Właśnie dlatego firma Wetrok zmieniła formułę oleju 
do pielęgnacji drewna Leinol BW (pielęgnacja podstawowa) i 
Leinol NW (pielęgnacja). Efekt: lepsza i bardziej ekologiczna 
ochrona.  
 
Leinol BW/NW jest oznakowany etykietą potwierdzającą 
zgodność z restrykcyjnymi normami emisji lotnych związków 
organicznych: EMICODE EC1 Plus.

Znak ekologiczny GEV EMICODE otrzy-
mują produkty przyjazne dla środowi-
ska, o bardzo niskim poziomie emisji, 
przeznaczone dla zrównoważonego bu-
downictwa. EC1 Plus to klasa premium 
certyfikacji EMICODE o najsurowszych 
ograniczeniach emisji na rynku – pro-
dukty Wetrok Leinol BW i NW spełniają 
te wymagania w 100% i są oznakowane 
etykietą EMICODE EC1 Plus.

Produkty z certyfikatem  
EMICODE EC1 Plus są:
• niskoemisyjne
• bezpieczne w użyciu
•  optymalne pod względem ochrony i 

pielęgnacji
•  testowane przez niezależny instytut 
•  zgodne ze standardami  

zrównoważonego budownictwa

Zalety

Uproszczona aplikacja
Dzięki nowej formule aplikowanie Leinol 
BW/NW jest łatwiejsze niż kiedykolwiek 
wcześniej. W porównaniu z olejami o dużej 
lepkości Leinol jest płynny i dlatego można 
go bardzo równomiernie rozprowadzić – 
szybciej się też wchłania. 

Maksymalna ochrona
Badania laboratoryjne preparatu potwier-
dzają, że dzięki nowej formule ochrona 
działa szybciej, dłużej i skuteczniej. Od-
porna na wodę i brud powłoka ochronna 
zapewnia naturalny wygląd drewnianych 
podłóg przez długie lata.

Zgodność ze standardami zrównoważo-
nego budownictwa
Etykieta EMICODE EC1 Plus oznacza, że 
nowy Leinol BW/NW spełnia wszystkie wy-
mogi zrównoważonego budownictwa. Archi-
tekci, posadzkarze i firmy sprzątające mogą 
się czuć bezpiecznie, stosując Leinol BW/
NW w nowych, ekologicznych budynkach.

Mycie i pielęgnacja w jednym
Leinol NW to olej nie tylko do pielęgnacji. 
Można go rozcieńczyć do postaci 10-pro-
centowego roztworu o działaniu pielęgna-
cyjnym i wysokiej skuteczności czyszczenia. 
Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych 
środków czyszczących lub mydeł do 
drewna.

Nowa formuła ekologiczna
Nowoczesny olej do podłóg drewnianych 
nie może uwalniać szkodliwych substan-
cji. Musi być bezpieczny – zarówno dla 
pracowników, jak i dla osób korzystających 
z pomieszczenia. Dlatego nasza nowa, 
ekologiczna formuła jest całkowicie pozba-
wiona lotnych rozpuszczalników i innych 
szkodliwych substancji. 

Oznaczenie EMICODE:  
zgodność z restrykcyjnymi normami niskoemisyjności
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� Pierwsze zastosowanie na surową podłogę

� 6

� 1 x 5 litrów
� 17903 

� Olejowanie (powłoka ochronna)  

� Dalsze stosowanie na olejowanej podłodze / mycie 

� 6

� 1 x 5 litrów
� 17913

� zapewnia optymalną, trwałą ochronę drewnianych podłóg przed wilgocią i brudem
� utrzymuje naturalny (autentyczny/pierwotny) wygląd drewna
� certyfikowany na zgodność ze standardem EMICODE EC1 Plus (międzynarodowy znak środowiskowy 

potwierdzający bardzo niską emisję LZO)
� spełnia normy dotyczące zrównoważonego / ekologicznego budownictwa
� formuła na bazie wody z zawartością wysokiej jakości oleju lnianego
� przyjemna konsystencja umożliwiająca szybką aplikację
� bez lotnych rozpuszczalników i innych substancji szkodliwych
� powłoka matowa do półmatowej
� idealna kombinacja produktów jako alternatywa dla czystych olejów, mydeł do drewna i olejów na bazie 

rozpuszczalników

Stelaż nanoszący Florfix Nakładka Florfix Ściereczka Masslinn żółta

Stosowanie:

Zastosowanie: 

Odpowiednie akcesoria

Właściwości: 

Wartość pH:

Pojemnik:  

Nr art.: 

Wetrok Leinol BW  
(pielęgnacja podstawowa)  

Wetrok Leinol NW  
(pielęgnacja)  
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Wetrok Leinol BW/NW:  
dwa produkty do pielęgnacji i naturalnej ochrony podłóg drewnianych 
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