Maść do drewna Odie’s – opis produktu

Stół wykonany z drewna orzecha włoskiego, wykończony olejem Odie’s maścią Odie’s i olejem
głębokiego wchłaniania.

Maść do drewna Odie’s (Odie’s Wood Butter) to preparat bezpieczny dla żywności, wolny od
rozpuszczalników, całkowicie nietoksyczny, przeznaczony do wykańczania i stabilizowania powierzchni. Może
być stosowany zarówno samodzielnie jak i w połączeniu z innymi produktami Odie’s. Wysokie stężenie maści
Odie’s pozwala na uzyskanie połysku i trwałości powłoki już po nałożeniu jednej warstwy.
Podobnie jak olej Odie’s, maść nie zawiera żadnych osuszaczy czy innych substancji chemicznych – wszystkie
składniki są bezpieczne dla żywności. Maść Odie’s jest bezpieczna dla wszystkich: ludzi a przede wszystkim
dzieci, zwierząt i środowiska!
Specjalna formuła maści pozwala na jej stosowanie także do bardzo oleistych gatunków drewna. Nadaje się
zarówno do rodzimych jak i egzotycznych gatunków. Maści można używać jak miękkiego wosku – w połączeniu
z olejem, zapewni większy połysk i ochronę powierzchni. W miarę upływu czasu, drewno uszlachetnione
maścią Odie’s staje się bardziej trwałe i jeszcze piękniejsze.
Podobnie jak oryginalny olej Odie’s, maść jest idealnym preparatem dla tokarzy; może też być stosowana do
finalnego wykańczania i polerowania przedmiotów. Zastosowana na mokrym lub stwarzającym problemy
drewnie, powoduje zmniejszenie oporów skrawania i powoduje powolne suszenie drewna. Aby wzmocnić
efekt w przypadku mokrego drewna, należy stosować maść na warstwę oleju Odie’s, oleju Oxi lub oleju
głębokiego wchłaniania.
Maść można używać podobnie jak oleju Odie’s do wielu zastosowań: do użytku wewnętrznego i
zewnętrznego, do łodzi, wyposażenia statków, drzwi, podłóg, blatów, bram, dobrej jakości mebli, misek, desek
do krojenia, akcesoriów kuchennych, zabawek itp. Lista jest długa!
Zawiera naturalne inhibitory promieni UV – rodzaj filtra chroniącego drewno przed niekorzystnym działaniem
promieni słonecznych.
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Nadaje się zarówno do nowego drewna jak i do odświeżania starych powierzchni. Można ją stosować
praktycznie do każdego wykończenia w celu jego odświeżenia i renowacji.
Doskonale sprawdza się w pracy z polerkami.
Podobnie jak w przypadku innych produktów Odie’s, maść jest mieszanką olejów i wosków, której formuła jest
zastrzeżona. Zrodzona z inspiracji, ciężkiej pracy, specyficznych problemów i potrzeb, na jakie napotyka każdy,
kto zajmuje się obróbką drewna. Produkt jest rezultatem ponad 30‐letnich poszukiwań, rozwoju i wielu testów
przeprowadzonych na różnych obiektach, również w bardzo ekstremalnych warunkach. Maść Odie’s to
rewolucyjny produkt, który przewyższa i wyprzedza inne preparaty dostępne na rynku. Doskonale wpisuje się
w aktualny trend troski o nasze środowisko i zdrowe warunki życia.
Maść Odie’s jest bardzo łatwa w użyciu! Nie wymaga szlifowania czy usuwania powłoki pomiędzy kolejnymi
warstwami lub do wykonania poprawek. Po nałożeniu maści należy chwilę odczekać a następnie całość
wypolerować.
MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ. MAŚĆ ODIE’S NALEŻY UŻYWAĆ BARDZO OSZCZĘDNIE. „Brak rozpuszczalników”
oznacza, że brak jest cząstek, które mogą parować – to co nakładamy na drewno, w nim pozostaje.
Wydajność maści Odie’s przewyższa wielokrotnie inne preparaty dostępne na rynku, nawet 20‐krotnie w
porównaniu z konwencjonalnymi produktami. Wydajność jest oczywiście uzależniona od gęstości i
porowatości drewna.
Maść Odie’s jest produkowana małymi partiami, z zachowaniem wszystkich procedur, które gwarantują
utrzymanie wysokiej jakości produktu. Produkcja odbywa się wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.
Maść jest dostarczana w słoikach wielokrotnego użytku o pojemności 266 ml (9 uncji).
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