
Wetrok Leinol BW | NW
Nowoczesna pielęgnacja podłóg 
drewnianych z ekologiczną formułą



Wetrok Leinol BW | NW:
ochronny olej do pielęgnacji drewna z nową, 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.

3 wskazówki dotyczące pielęgnacji podłóg drewnianych

1) Pamiętaj o regularnym olejowaniu podłogi
Podstawowa pielęgnacja lub jednorazowe nałożenie oleju Leinol BW to pierwszy krok 
do długotrwałej ochrony drewna. Zwłaszcza w początkowej fazie regularnie impregnuj 
podłogę olejem Leinol NW (ok. 2-4 razy w pierwszym roku). 

2) Stosuj olej Leinol również do mycia.
Po rozcieńczeniu oleju Leinol NW w proporcji 10% uzyskuje się ochronny środek 
myjący (dodatkowe środki pielęgnacyjne lub mydła do drewna są całkowicie zbędne).

3) Do czyszczenia regularnego używaj ścierek do wycierania kurzu
Zalecamy codziennie usuwać luźne zabrudzenia ściereczkami wiążącymi kurz. 
Ogranicza to namnażanie drobnoustrojów, pozwala uzyskać najlepsze efekty 
czyszczenia i eliminuje wzbijanie kurzu.

Poza tym: Ściereczki do kurzu Masslinn posiadają certyfikat Cradle to Cradle (Bronze).

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 potwierdzają, 
że dzięki nowej formule ochrona działa szybciej, 
dłużej i skuteczniej. Odporna na wodę i brud 
powłoka ochronna zapewnia naturalny wygląd 
drewnianych podłóg przez długie lata.

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

Zgodność ze standardami zrównoważonego 
budownictwa
Etykieta EMICODE EC1 Plus oznacza, że nowy 
Leinol BW/NW spełnia wszystkie wymogi 
zrównoważonego budownictwa. Architekci, 
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-procentowego 
roztworu o działaniu pielęgnacyjnym i 
wysokiej skuteczności czyszczenia. Nie ma 
potrzeby stosowania dodatkowych środków 
pielęgnacyjnych ani mydeł do drewna.



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.

Oznaczenie EMICODE: zgodność z  
restrykcyjnymi normami niskoemisyjności

Znak ekologiczny GEV EMICODE otrzymują 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 – produkty 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 i
• zgodne ze standardami zrównoważonego budownictwa

Nowa formuła ekologiczna
„Od pierwszego użycia jestem fanem 
oleju Leinol do pielęgnacji drewna. 
Znacząco poprawił on wygląd naszych 
parkietów, a za sprawą potwierdzonej 
ekologiczności całkowicie spełnia nasze 
wymagania w zakresie tego typu pro-
duktów. Wysoka jakość produktu za 
rozsądną cenę – czego można chcieć 
więcej?”

Pascal Knobel, 
zawodowy dozorca w Eniwa AG

Opinia klienta
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Wetrok Leinol BW | NW:
dwa produkty do naturalnej ochrony podłóg drewnianych

Teraz można wygodnie zamówić środki czyszczące w naszym 
sklepie internetowym:

Szwajcaria: shop.wetrok.com

Niemcy: shop.wetrok.de

Austria: shop.wetrok.at

Wetrok Leinol BW (pielęgnacja podstawowa) Wetrok Leinol NW (pielęgnacja)

Stosowanie: Pierwsze zastosowanie na surową podłogę Dalsze stosowanie na olejowanej podłodze / mycie

Pojemnik: 1 x 5 litrów 1 x 5 litrów

Nr art.: 17903 17913

Właściwości: • 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

Wartość pH: 6 6

Zastosowanie:

  olejowanie (ochronne)

Instrukcje czyszczenia i pielęgnacji podłóg
Pobierz instrukcję w formacie PDF:

Odpowiednie akcesoria
Te produkty ułatwiają olejowanie i regularne  
czyszczenie podłóg drewnianych:

Mop 
Florfix

Nakładka 
Florfix

Ściereczka 
Masslinn żółta

Olejowanie
Do pielęgnacji w fazie początkowej stosuj 
olej Leinol BW, później: Leinol NW.

Wycieranie kurzu
Zalecamy codziennie usuwać luźne 
zabrudzenia ściereczkami wiążącymi kurz. 

Pielęgnacja podłóg drewnianych olejem Leinol NW
Instrukcje krok po kroku Obejrzyj film!


