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Odie’s (Odysseus Cornwallʹs Outstanding oils and waxes) je
rodinným
podnikom
pod
vedením
Jamesa
a
Tracie
Tinghitelleových, ktorí sa venujú vývoju produktov od roku 1982 na
Floride v USA.
Odie’s Oil je finálna povrchová úprava dreva a jeho stabilizátor –
bez rozpúšťadiel, netoxický, potravinársky nezávadný a účinný už
v jednej vrstve. Môže sa použiť na akékoľvek interiérové
a exteriérové aplikácie. Používa sa na drevo, kameň, betón, hlinu,
tehlu, kov, plast a kožu. Neobsahuje žiadne chemikálie, tvrdidlá
alebo sušidlá. Neobsahuje ani žiadne „plnivá“ alebo rafinované
oleje nízkej kvality na riedenie, aby bol produkt lacnejší na výrobu,
napriek tomu pokryje 20-násobok plochy bežných povrchových
úprav dreva.
Každá zložka Odie’s Oil je vyberaná na základe čistoty a kvality pre
zaručenie jej efektívnosti v tajnom zložení Odie’s Oil. Surové
materiály sú následne zmiešané v špeciálnom, ručnom procese,
ktorý zaručuje efektívny produkt ohľadom prácnosti a ekonomiky a
taktiež prvotriedny finiš a stabilizátor. Odie’s Oil má smotanovú,
jemne jantárovú farbu a konzistenciu podobnú medu s príjemnou
vôňou.
Neobsahuje škodlivé prchavé organické látky (VOC). Preto je
Odieʹs bezpečný pre všetkých : deti, zvieratá, životné prostredie.
Obsahuje prírodné UV inhibítory – poskytuje ochranu voči
slnečnému žiareniu.
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Odie’s Oil je vhodný na všetky druhy dreva, exotické aj domáce.
Perfektne funguje aj na najviac olejnatých drevinách. Postupom času
zreje a stáva sa trvácnejším a krajším!
Obsahuje prírodné UV inhibítory – poskytuje ochranu voči slnečnému
žiareniu.
Odie’s Oil je vhodný na aplikácie v interiéri a exteriéri: lode, dvere,
podlahy, terasy, brány, nábytok, terasový nábytok, misky, lopáre,
kuchynské doplnky, hračky a podobne.
Odie’s Oil je skvelý pre produkt pre spracovateľov dreva: stolárov,
sústružníkov, výrobcov epoxidových stolíkov, hobby majstrov
a prírodných nadšencov.
Odie’s Oil má smotanovú, jemne jantárovú farbu a konzistenciu
podobnú medu s príjemnou vôňou. Neobsahuje škodlivé prchavé
organické látky ani žiadne sušidlá ani toxické chemikálie. Preto je
Odieʹs bezpečný pre všetkých : deti, zvieratá, životné prostredie.
„Bez rozpúšťadiel“ znamená, že neobsahuje takmer žiadne prchavé
látky, a tak všetko, čo dáte na drevo, zostane v dreve. Odie’s Oil pokryje
niekoľkonásobok plochy bežných povrchových úprav dreva. Až 20-krát
vyššia výťažnosť v porovnaní s bežne dostupnými finišmi. Výťažnosť sa
môže líšiť v závislosti od hustoty dreva a jeho poróvitosti.
Dostupný v 2 variantoch:
THE UNIVERSAL FINISH & POLISH
FINISH FOR WOOD FLOORS (odporúčame na podlahy)
Zloženie: 70% oleje, 30% vosky

Dostupný v znovu použiteľných sklenených pohároch s objemom 266 ml.
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Tento špeciálny produkt Odie’s obsahuje prírodne oxidujúce oleje,
ktoré stmavia drevo nielen po aplikácii, ale aj vekom. Dodá drevu
kontrast a vzhľad patiny. Môže sa používať samostatne alebo
v kombinácii s ostatnými produktmi Odie’s na dosiahnutie vyššieho
lesku a ligotu.
Produkty Odie’s Dark vytvoria neuveriteľný kontrast. Jeho použitím sa
tmavé časti dreva sa nádherne zvýraznia. Výborne sa hodí k mahagónu
a ostatným tmavším druhom dreva ako eben.
Výsledná hĺbka tmavých častí a bohatá patina sú v porovnaní
s moridlami esteticky a kvalitatívne hodnotnejšie.
Vhodný na interiérové použitie. Dvere, podlahy, nábytok, misky, hračky
a podobne.
Obsahuje prírodné UV inhibítory – poskytuje ochranu voči slnečnému
žiareniu.
„Bez rozpúšťadiel“ znamená, že neobsahuje takmer žiadne prchavé
látky, a tak všetko, čo dáte na drevo, zostane v dreve. Odie’s Dark
pokryje niekoľkonásobok plochy bežných povrchových úprav dreva.
Až 20-krát vyššia výťažnosť v porovnaní s bežne dostupnými finišmi.
Výťažnosť sa môže líšiť v závislosti od hustoty dreva a jeho poróvitosti.
Zloženie: 70% oleje, 30% vosky
Aj vo verzii ODIE’S DARK BUTTER viď nižšie.
Dostupný v znovu použiteľných sklenených pohároch s objemom 266 ml.
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Odie’s Wood Butter sa môže používať samostatne alebo v kombinácii
s ostatnými produktmi Odie’s. Tento produkt v porovnaní s klasickým
Odie’s Oil obsahuje vyššie percento voskov a zaručí lesk a trvácnosť v
jednej vrstve.
Rovnako ako originálny Odie’s Oil, Odie’s Wood Butter neobsahuje
žiadne sušidlá alebo toxické chemikálie a navyše všetky ingrediencie
sú potravinársky nezávadné.
Výborne funguje aj na najviac olejnatých drevinách. Odie’s Wood
Butter je vhodný na všetky druhy dreva, exotické aj domáce. Používa sa
ako jemný vosk na zvýšenie lesku a ochrany s pridanými benefitmi
oleja. Takto môžete dosiahnuť efekt pololesku.
Odie’s Wood Butter je vhodný pre spracovateľov dreva. Možno ho
použiť aj na mokré alebo problematické drevo na redukciu tvorby
prasklín. Svojím zložením napomáha pomalému a kontrolovanému
sušeniu mokrého dreva. Pre mimoriadne výsledky použite na vrstvu
Odie’s Oil, Oxi Oil alebo Super Penetrating Oil pri práci s mokrým
drevom.
Odie’s Wood Butter je vhodný na všetky aplikácie ako originálny Odie’s
Oil, všetky interiérové a exteriérové aplikácie: lode, dvere, podlahy,
terasy, brány, nábytok, terasový nábytok, misky, lopáre, kuchynské
doplnky, hračky, šperky a podobne.
Dostupný aj vo verzii ODIE’S DARK BUTTER.
Zloženie: 50% oleje, 50% vosky.
Dostupný v znovu použiteľných sklenených pohároch s objemom 266 ml.

5
Kúpite vo firme SVEGAL s.r.o., Magnetová 10, 831 04 Bratislava, 02/4446 2166, 0910 950 475

Najvyššia kvalita, vysoká koncentrácia prírodných voskov, super tvrdý
produkt na drevo. Používa sa pre dosiahnutie extra lesku, ochranu a
trvácnosť. Tento čistý vosk je možné použiť po aplikácii Odie’s Oil,
Odie’s Oxi Oil, Odie’s Wood Butter alebo v akejkoľvek inej kombinácii
pre zvýšenie lesku a ochranných vlastností.
Možno ním dosiahnuť efekt veľmi vysokého lesku a vodeodolnosť.
Jednoduchá aplikácia bez potreby brúsenia medzi jednotlivými
vrstvami alebo pri opravách. Používa sa na svetlé drevo alebo
akékoľvek iné, všade kde sa vyžaduje minimálna zmena farby
a zvýraznenie hĺbky dreva.
Odie’s Wax je vhodný rovnako ako originálny Odie’s Oil, na všetky
interiérové a exteriérové aplikácie: lode, dvere, podlahy, terasy, brány,
nábytok, terasový nábytok, misky, lopáre, kuchynské doplnky, hračky,
a podobne.
Je 100% potravinársky nezávadný a netoxický. Obsahuje iba bezpečné
ingrediencie, vrátane prírodného, netoxického rozpúšťadla.
Odie’s Wax ponúka pôsobivú výťažnosť - pokryje niekoľkonásobok
plochy bežných povrchových úprav dreva. Výťažnosť sa môže líšiť
v závislosti od hustoty dreva a jeho poróvitosti.
Zloženie: 30% oleje, 70% vosky.
Dostupný v znovu použiteľných sklenených pohároch s objemom 266 ml.
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Odie’s Oxi Oil vytvára neuveriteľný kontrast. Jeho použitím sa tmavé
časti dreva sa nádherne zvýraznia. Používa sa na prirodzené stmavnutie
akéhokoľvek dreva vekom. Vhodný na mahagón a ďalšie tmavé druhy
dreva.
Vhodný na aplikácie v interiéri: dvere, podlahy, nábytok, misky, lopáre,
kuchynské doplnky, hračky a podobne.
Rovnako ako originálny Odie’s Oil, Odie’s Oxi Oil je potravinársky
nezávadný, bez obsahu rozpúšťadiel, toxických chemikálií a sušidiel.
Obsahuje prírodné UV inhibítory – poskytuje ochranu voči slnečnému
žiareniu.
Odie’s Oxi Oil je vhodný na všetky druhy dreva, exotické aj domáce.
Výborne funguje aj na najviac olejnatých drevinách. Odie’s Oxi Oil je
skvelý pre spracovateľov dreva.
Dostupný v znovu použiteľných sklenených pohároch s objemom 266 ml.

Redšia verzia Odie’s Oil, na hlbší prienik do materiálu. Ak je to možné,
pre maximálnu ochranu, použite následne originálny Odie’s Oil.
Jednoduchá aplikácia na náročné, veľké, nerovné či drsné povrchy.
Dodá povrchu matný efekt bez lesku.
Používa sa na drevo, kameň, betón, hlinu, tehlu, kov, plasty a kožu.
Široké možnosti použitia. Vhodný pre továrenské spracovanie, pretože
je kompatibilný s výrobnými linkami.
Vhodný na použitie pigmentov alebo farbív kompatibilných s olejom.
Vodeodolný, odolný voči hrdzi, omladzuje, obnovuje, skrášľuje, uzatvára
a chráni.
Aplikuje sa jednoducho sprejom, štetcom, vtieraním alebo valčekom!
Zloženie: 90% oleje, 10% vosky.
Dostupný vo fľašiach s objemom 946 ml.
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