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Wiosenna promocja - mydło
lniane z 10% rabatem!

DO PODŁÓG,
BLATÓW ...

MYCIE RĄK,
PĘDZLI ...

MEBLE,
PŁOTY...

Mycie olejowanego i woskowanego
drewna to jedno z najczęstszych
zastosowań mydła lnianego. Nie
zawiera wosku - nie tworzy powłoki
na mytej powierzchni.

Doskonale domywa zabrudzenia,
również te tłuste (np. smary).
Można nim myć nie tylko ręce i
pędzle ale także kuchenki,
piekarniki i inne mocno
zabrudzone powierzchnie.

Po zimie drewniane meble
ogrodowe i mała architektura
wymagają konserwacji. Mydło
lniane świetnie radzi sobie z
kurzem, nalotami i mchem. Po
myciu warto zaolejować drewno.

OLEJ LEKKO
PIGMENTOWANY
wyprzedaż
Olej z niewielką ilością pigmentu, doskonały do barwienia
i konserwacji drewna we wnętrzach. Chroni drewno jak
olej, barwi jak bejca.
Wyprzedajemy zapas magazynowy z roku 2018.
Dostępne opakowania: 100 ml, 1 litr

CENA REGULARNA 60ZŁ, TERAZ 45 ZŁ/LITR

DLACZEGO
OLEJ
LNIANY?
ważne informacje

Olej lniany należy do tzw.
olejów schnących, co oznacza
że po wniknięciu w drewno
utwardza się tworząc barierę
dla wilgoci. Oleje do drewna
oferowane w AgoHome są
oczyszczane z m.in. z
chlorofilu, protein, związków
fosforowych i innych
niepożądanych składników
dzięki czemu są trwalsze,
słabiej pachną, a przede
wszystkim zdecydowanie
lepiej penetrują drewno niż
praktyczne porady
olej spożywczy. Olej w
zamkniętym pojemniku
Tegoroczna zima była bardziej deszczowa niż śnieżna, co dla mebli
możesz przechowywać przez
ogrodowych i małej architektury może oznaczać poważne kłopoty.
wiele lat bez utraty jego
Drewno jest materiałem higroskopijnym, w zależności od wilgotności
i temperatury otoczenia pobiera lub oddaje wodę, kurcząc się przy tym lub właściwości.

KONSERWACJA DREWNA
W OGRODZIE

pęczniejąc.Może to skutkować np. powstawaniem pęknięć. Dodatkowo
wilgotne środowisko sprzyja grzybom powodującym siniznę i pleśnienie.
Wiosenny przegląd i konserwację najlepiej zaplanować gdy temperatura
jest powyżej 10 stopni Celsjusza, a dzień jest pogodny. Myjemy drewno
wodą z mydłem lnianym aby oczyścić je z kurzu i nalotów organicznych.
Do szorowania drewna na którym pojawił się zielony osad dobrze jest użyć
szczotki ze sztywnym włosiem. Po spłukaniu mydła i wyschnięciu
powierzchni nakładamy olej, wosk, bejcę olejową lub farbę lnianą.

W marcu kto
nie zaczyna,
biedny jest
gospodarzyna.
Żegnamy się z marką Amazona!
Po prawie pięciu latach współpracy
z holenderską marką
ekologicznych farb mineralnych
Amazona postanowiliśmy skupić
się wyłącznie na preparatach
opartych o bazę olejową, woskach
i dodatkach do nich.
Do wyczerpania zapasów
magazynowych oferujemy farby
i woski Amazona w mocno
obniżonej cenie. Dla Waszej
wygody stworzylismy również
zestawy z gratisami.
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