Produkty Odie’s – Linia produktów przyciemniających – opis
Specjalna linia produktów Odie’s do wykańczania powierzchni zawiera naturalne oleje utleniające,
które powodują ciemnienie drewna nie w tylko w momencie aplikowania preparatów, ale także w
miarę upływu czasu. Wraz z upływem czasu, bardziej wyrazisty staje się też kontrast usłojenia drewna
i naturalna patyna. Preparaty można stosować samodzielnie lub w połączniu z innymi produktami do
wykańczania powierzchni w celu zwiększenia połysku.
Wskazówki odnośnie stosowania podstawowych produktów Odie’s odnoszą się także do linii
produktów przyciemniających.

Linia produktów przyciemniających obejmuje:
Olej Odie’s przyciemniający (Odie’s Dark) – intensywny, ciemny olej dostarczany w słoikach o
pojemności 266 ml (9uncji).
Maść do drewna przyciemniająca (Odie’s Dark Wood Butter) – intensywna, ciemna maść
dostarczana w słoikach o pojemności 266 ml (9 uncji).
Wosk Odie’s przyciemniający (Odie’s Dark Wax) – intensywny, ciemny wosk dostarczany w słoikach
o pojemności 266 ml (9uncji).

Preparaty z linii produktów przyciemniających Odie’s kreują niesamowity kontrast. Po zastosowaniu
tych preparatów kolor czarny nabiera intensywności. Ciemnienie następuje nie tylko w momencie
zaaplikowania produktu‐ z upływem czasu pojawia się efekt naturalnego starzenia. Idealne produkty
do mahoniu czy innych ciemnych gatunków drewna np. hebanu. Z upływem czasu powierzchnie
wykończone preparatami z tej linii stają się jeszcze piękniejsze i bardziej trwałe.
Głębi usłojenia i intensywnej patyny praktycznie nie da się uzyskać innymi metodami.
Zalecane są do użytku wewnętrznego. Wszystkie preparaty z ciemnej linii produktów stosuje się do
wyposażenia wnętrz: do drzwi, podłóg, dobrej jakości mebli, misek, desek do krojenia, akcesoriów
kuchennych, zabawek itp. Lista jest długa!
Produktu z tej linii nadają się do wszystkich gatunków drewna – rodzimych i egzotycznych. Sprawdzają
się doskonale przy toczeniu drewna i można je stosować jako preparat do wykończenia finalnego.
Podobnie jak inne produkty do wykańczania Odie’s, preparaty z tej linii są bezpieczne dla żywności.
Wykańczają i stabilizują powierzchnie i są łatwe w użyciu. Olej Odie’s ciemny i maść ciemna nie
zawierają rozpuszczalników.
Produkty nie zawierają żadnych osuszaczy czy innych, toksycznych substancji chemicznych – wszystkie
składniki są bezpieczne dla żywności. Tak jak inne preparaty Odie’s są bezpieczne dla wszystkich: ludzi
a przede wszystkim dzieci, zwierząt i środowiska.
Zawiera naturalne inhibitory promieni UV – rodzaj filtra chroniącego drewno przed niekorzystnym
działaniem promieni słonecznych.
Również produkty z tej linii Odie's stanowią zastrzeżone mieszanki olejów i wosków, zrodzone z
inspiracji, ciężkiej pracy, specyficznych problemów i potrzeb, nieobcych każdemu kto zajmuje się
obróbką drewna
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Preparaty Odie’s powstały po latach ponad 30‐ letnich badań, nieustannego rozwoju i praktycznych
testów przeprowadzanych w najbardziej ekstremalnych warunkach środowiska. Dzięki temu została
stworzona linia rewolucyjnych produktów o nadzwyczajnej wydajności, które przewyższają podobne
preparaty dostępne na rynku.
Preparaty Odie’s z ciemnej linii produktów są bardzo łatwe w użyciu. Nie wymagają szlifowania czy
usuwania powłoki pomiędzy kolejnymi warstwami lub do wykonania poprawek. Po nałożeniu
preparatu należy odczekać krótki czas a następnie całość dokładnie wypolerować. To proste!
MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ. PREPARATÓW PRZYCIEMNIAJĄCYCH ODIE’S NALEŻY UŻYWAĆ BARDZO
OSZCZĘDNIE!
Wydajność Odie’s przewyższa wielokrotnie inne preparaty dostępne na rynku. Preparaty Odie’s są
bardzo ekonomiczne. Dla rodzimych gatunków drewna jedna uncja (30 ml) wystarcza nawet na 21
stóp2 (około 2 m2). Słoik o pojemności 9 uncji (266 ml) pokryje większą powierzchnię niż 1 galon (3,78
l) innego preparatu do wykańczania dostępnego na rynku. Wydajność jest oczywiście uzależniona od
gęstości i porowatości drewna.
Produkty z ciemnej linii Odie’s są produkowane małymi partiami, z zachowaniem wszystkich procedur,
które gwarantują utrzymanie wysokiej jakości produktów. Produkcja odbywa się wyłącznie w Stanach
Zjednoczonych.
Olej jest dostarczany w słoikach wielokrotnego użytku o pojemności 266 ml (9 uncji).
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