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Jak zbudować
Prasa do brykietów z mikro-zmieszaną dźwignią
Lista części, uwagi, rysunki i montaż
Zaprojektowany dla tarcicy w Ameryce Północnej
1½ cala x 3½ cala (38 mm x 89 mm)

Wymiary angielskie i metryczne
Ta mała prasa dobrze sprawdza się w zastosowaniach jednorodzinnych, demonstracjach w salach lekcyjnych lub
w małych wioskach, gdzie wymagana jest niewielka powierzchnia, niskie koszty i łatwość budowy przy użyciu
narzędzi ręcznych.
Prasa ta ma niski koszt budowy (około 18,00 USD), jest łatwa do zbudowania przy użyciu narzędzi ręcznych, jest lekka –
26 funtów (12 kg) i może wytwarzać siłę większą niż wymagana do wytworzenia wysokiej jakości brykietu (zwykle więcej
niż 4000 funtów lub 1800 kg).
Brykiety można wyprodukować z szybkością około dwunastu w ciągu dziesięciu minut, w zależności od rodzaju
zastosowanej formy.

Inżynierowie bez granic — profesjonaliści z Wielkiej Cincinnati, Cincinnati, Oh, USA, Lee Hite, dr Zan Smith
Wszelkie prawa zastrzeżone, zaktualizowane 2/11/2022. Dodatkowe informacje www.leehite.org
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WPROWADZANIE
Projektowanie:
Prasa dźwigniowa Micro Compound została zaprojektowana i ulepszona do użytku w krajach rozwijających się, gdzie ważne jest, aby wziąć pod
uwagę łatwość budowy z tanich lokalnych materiałów budowlanych. Drewno łatwo spełnia
oba wymagania, podczas gdy metal może wymagać wyższego poziomu umiejętności, być w ograniczonej podaży lub w porównaniu z tym
kosztować. Prasę można zbudować przy minimalnym poziomie umiejętności przy użyciu elektronarzędzi lub narzędzi ręcznych.
Prasa może wytwarzać siłę znacznie większą niż wymagana do wyprodukowania wysokiej jakości brykietu z biomasy. Na przykład przy
sile 70 funtów (32 kg) na uchwycie siła na brykiecie znajduje się w odległości 4 cali (100 mm)
od punktu obrotu końcowego będzie wynosić 4000 funtów (1800 kg). W oparciu o typowy wymóg prasowania biomasy wynoszący 145
lb./in2 (65 kg/in2 ) siły, wymagany nacisk na brykiet 75 mm (3 cale) z otworem 25 mm (1 cal)
wyniesie 900 funtów (400 kg). Brykiet kwadratowy o długości 4 cali (100 mm) bez otworu wymaga około 2300 funtów (1040 kg).
Brykiet o średnicy 6 cali (150 mm) bez otworu wymaga siły około 1800 kg. Prasa może z łatwością przekroczyć te wymagania dotyczące siły.

Dwie wersje prasy są skonfigurowane tak, aby odpowiadały różnym poziomom umiejętności i metodom konstrukcyjnym.
Obie wersje wymagają usztywnienia dla wsparcia, jedna wersja używa rzeczywistego usztywnienia, podczas gdy druga wersja
wykonuje usztywnienie od nacięć. Wersja z usztywnieniem jest łatwiejsza do zbudowania, natomiast wersja z nacięciem eliminuje usztywnienie,
ale wymaga wyższego poziomu umiejętności. Obie wersje mogą wytworzyć równą siłę nacisku, użyć tej samej ilości tarcicy, ważyć te same 26
funtów (12 kg) i kosztować tyle samo (18,00 USD). Oba używają trzech, 8'
(2440 mm) długie odcinki tarcicy o standardowych wymiarach 1½ cala x 3½ cala 38 mm x 89 mm) plus elementy o standardowym wymiarze.
Polecamy wersję z klamrą, ponieważ wymaga najmniejszego poziomu umiejętności i działa wyjątkowo dobrze.

Rodzaj drewna: W obu wersjach można użyć miękkiego drewna, jednak jeśli jest to możliwe, zalecamy drewno twarde na ramię dźwigni
wysokociśnieniowej (część C), aby zwiększyć trwałość. Wybierz drewno o prostym usłojeniu i bez sęków dla części C, E, G i H.

Powłokę wodoodporną, jeśli jest dostępna, nałóż poliuretan, farbę, rozcieńczony olej silnikowy lub cokolwiek, co może zapewnić lokalna
okolica. Przechowywać w suchym i wolnym od słońca miejscu w okresach nieużywania.
Śruby i nakrętki: Nie wszystkie lokalizacje na świecie mają gotowe zapasy śrub i nakrętek. Wcześniejsi budowniczowie odnieśli duży sukces
przy użyciu metalowych rur lub metalowych prętów przypiętych za pomocą wałków, a nawet gwoździ.
Modyfikacje: konserwację i recykling wody używanej do mieszanki biomasy można przeprowadzić na wiele sposobów. Jeśli prześwit
pod prasą jest niewystarczający dla Twojego kontenera, dostosuj długość nóg,
A i B poniżej podstawy D, aby pomieścić. Możesz przechylić prasę do przodu, aby woda spłynęła do końca i do tacy. Zagajniki w podstawie
mogą wspomóc ten drenaż. Zobacz krok 15, aby uzyskać sugerowaną redukcję masy i zużycia drewna.

Formy do brykietów:
Prasa ma zakres kompresji od 12½ cala (300 mm) do 7½ cala (190 mm) i może być używana do brykietów wykonanych z biomasy,
biowęgla lub miału węglowego. Zobacz dokument „ Jak budować formy do brykietów z biomasy” , aby zapoznać się z szeroką gamą
projektów form odpowiednich dla tej prasy.
Koszt: oparty na materiale zakupionym w Home Depot, marzec 2012, USA. Jeśli masz pytania dotyczące budowy tej prasy, skontaktuj się z
nami za pośrednictwem poniższej strony internetowej.
Uwaga: Wymiary nominalne to 1½ cala x 3½ cala (38 mm x 89 mm), a charakterystyka wydajności jest oparta na tych standardowych
wymiarach. Konstruktor może potrzebować odpowiednio dostosować wymiary planu, aby zrekompensować drewno znalezione w kraju, w
którym prasa jest budowana. Istnieje również wersja prasowa oparta na rozmiarze tarcicy 40 mm x 100 mm. Plany można pobrać ze strony
internetowej.
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Prasa dźwigniowa Micro Compound (wersja usztywniająca)

Schemat wycięcia materiału (wersja zastrzału)
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CZĘŚĆ SZT Długość

A

b

2

Rozmiar magazynowy

20 cali
508 mm

C

mi

Przednie nogi
38mm x 89mm

1½” X 3½”

711 mm

38mm x 89mm

2

1

1

F

2

g

2

38mm x 89mm

762 mm

38mm x 89mm

29”

1½” X 3½”

736 mm

38mm x 89mm

23”

1½” X 3½”

585 mm

38mm x 89mm

8”

1½” X 1½”

½” od góry. Można użyć twardego drewna, jeśli jest dostępne.

Otwory 10 mm , 75 mm z lewej strony i 4 5 mm z prawej strony,
13 mm od góry.

Belka podstawowa

Otwory 3/8” , 1 ” od każdego, ½” od dołu.
Otwory 10 mm , 45 mm od każdego, 13 mm od dołu.
Otwory 3/8” , 1 ¾” od lewej, ½” od góry i 4” od lewej, ½” od dołu.
Gwintowanie do 1 ½” począwszy od 9”

Uchwyt

Otwory 10 mm , 45 mm od lewej, 13 mm od góry i 100
mm od lewej, 13 mm od dołu. Gwintownik do 38 mm
zaczynając od 228 mm.

Boki belek przymocuj gwoździami lub wkrętami

Otwory 3/8” , 1” z każdego końca wyśrodkowane na magazynie.
Ramiona

203 mm

Otwory 10 mm , 100 mm od dołu, wyśrodkowane na magazynie i 50
otwory 3/8” , 3” z lewej strony i 1 ” z prawej strony,

Ramię dźwigni

1½” X 3½”

od góry, ¾” od czoła.
mm od góry, 20 mm od czoła.

1½” X 3½”

30”

Otwory 10 mm , 65 mm od góry i 100 mm od dołu,
wyśrodkowane na magazynie
Otwory 3/8” , 4” od dołu, wyśrodkowane na magazynie i 2”

Tylne nogi

1
711 mm

D

Otwory 3/8” , 2 ½” od góry i 4” od dołu, wyśrodkowane na magazynie.

1½” X 3½”

28”

28”

Opis Patrz rysunek, aby uzyskać szczegółowe informacje i lokalizację otworów

38mm x 38mm

Stanowisko pod prąd, a nie pod prąd.
Otwory 10 mm , 25 mm od każdego końca wyśrodkowane na magazynie.
Dwa otwory 3/8” , 26 ¾” od środka do środka, 1 5/8” z każdego końca
wyśrodkowane na magazynie. Wycięcie o szerokości 2” , głębokości ½” ,

30”
h

1

Klamra
762 mm

J
K

1½” X 1½”

1
1

4

1½” X 3½”

355 mm

38mm x 89mm

10”

1½” X 3½”

254 mm

38mm x 89mm

5½
140 mm

2

3/8”
10 mm

Stopa
Stopa

20
2 ½"
64 mm

Wycięcie zaczyna się 1” od każdego końca, 1” głębokości

Wycięcie zaczyna się 25 mm od każdego końca, 25 mm głębokości

Stopka stabilizująca (opcjonalna)
Śruba/nakrętka z łbem sześciokątnym lub nośnym 3/8” x 5½” (wybór budowniczych)

Śruba sześciokątna

10 mm x 140 mm Sześciokąt lub śruba/nakrętka wózka (budowlani
wybór)
Śruba/nakrętka z łbem sześciokątnym lub nośnym 3/8” x 6½” (wybór budowniczych)

3/8”

W niektórych lokalizacjach może nie być dostępna śruba sześciokątna 6½”
Śruba sześciokątna

165 mm

Dwa otwory 10 mm , 680 mm od środka do środka, 40 mm
z każdego końca wyśrodkowany na magazynie. Wycięcie o szerokości
50 mm i głębokości 13 mm zaczyna się 90 mm od końca. W przypadku
użycia śrub wózka karb może mieć głębokość 6 mm .

14”

6½

12

38mm x 38mm

zaczyna się 3½ ” od końca. Jeśli używane są śruby wózka, wycięcie
może mieć głębokość ¼” .

10 mm

ale może mieć dostępną śrubę wózka 6½” .
10 mm x 165 mm Sześciokąt lub śruba/nakrętka wózka (budowlani
wybór)

3/8”
10 mm

Pralka

#10

Łączniki Wkręty do drewna do mocowania boków belek, 2 ½" długości, 64 mm

Użyj czterech podkładek dla każdego ruchomego złącza

(Wewnątrz i na zewnątrz)

Inżynierowie bez granic — profesjonaliści z Wielkiej Cincinnati, Cincinnati, Oh, USA, Lee Hite, dr Zan Smith
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Lokalizacje otworów (wersja zastrzału)

Inżynierowie bez granic — profesjonaliści z Wielkiej Cincinnati, Cincinnati, Oh, USA, Lee Hite, dr Zan Smith

Wszelkie prawa zastrzeżone, zaktualizowane 2/11/2022. Dodatkowe informacje www.leehite.org

Strona 5 z 19

Machine Translated by Google

Budowa i montaż (wersja usztywniająca)
1. Wybierz drewno o prostym słojeniu i niewielkiej liczbie sęków, jeśli to możliwe. Jeśli twarde drewno jest obfite i
niedrogie, użyj drewna twardego jako części C, w przeciwnym razie drewno miękkie będzie w porządku
2. Wytnij materiał zgodnie z listą części, korzystając ze schematu wycięcia jako wskazówki do efektywnego wykorzystania drewna.
3. Oszlifuj i wygładź krawędzie, aby usunąć drzazgi.
4. Wywierć otwory na śruby 3/8” (10 mm) zgodnie ze schematem zwymiarowanych części.
5. Otwory w dolnej części części A i B znajdują się 4” (100 mm) od dołu i są wyśrodkowane na materiale. . Wywierć dokładnie jeden
otwór w części A i użyj go jako prowadnicy do wywiercenia pozostałych A i dwóch B. Zaciśnij w razie potrzeby.

6. Część G należy przewiercić, używając jednej jako prowadnicy dla drugiej. Wywierć dwa otwory w jednym kawałku
Część G i jeden otwór w drugim G. Używając śruby 3/8” (10 mm), aby połączyć je razem jako prowadnicę, aby wywiercić
drugi otwór w drugim G. Wywierć w poprzek włókien, aby uzyskać maksymalną wytrzymałość

7. Przykręć nogi A i B do części D za pomocą (2) śrub 3/8” (10 mm) x 5½” (140 mm). Umieść część D, aby zlokalizować otwory
od spodu, jak pokazano. Dokręć ręcznie wszystkie śruby, aż do zakończenia montażu końcowego.

Inżynierowie bez granic — profesjonaliści z Wielkiej Cincinnati, Cincinnati, Oh, USA, Lee Hite, dr Zan Smith
Wszelkie prawa zastrzeżone, zaktualizowane 2/11/2022. Dodatkowe informacje www.leehite.org
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8. Zamontuj ramiona G do C, jak pokazano, używając śruby 3/8” (10 mm) x 5½” (140 mm), 4 podkładek i
orzech.

9. Połącz zespół CG z częścią A za pomocą śruby 3/8” (10 mm) x 6½” (170 mm), 4 podkładek i
orzech. Umieść część C, aby zlokalizować otwór dla części G w górnej części, jak pokazano.

Inżynierowie bez granic — profesjonaliści z Wielkiej Cincinnati, Cincinnati, Oh, USA, Lee Hite, dr Zan Smith Wszelkie
prawa zastrzeżone, zaktualizowane 2/11/2022. Dodatkowe informacje www.leehite.org
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10.Połącz część E z nogą B za pomocą śruby 3/8” (10 mm) x 6½” (170 mm), 4 podkładek i nakrętki.

11. Podnieś część G i połącz z uchwytem E za pomocą śruby 3/8” (10 mm) x 5½” (140 mm) z 4 podkładkami
i orzech.

Inżynierowie bez granic — profesjonaliści z Wielkiej Cincinnati, Cincinnati, Oh, USA, Lee Hite, dr Zan Smith
Wszelkie prawa zastrzeżone, zaktualizowane 2/11/2022. Dodatkowe informacje www.leehite.org
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12. Połącz część H z istniejącymi śrubami w nogach A i B. Upewnij się, że śruba dla części G pod wycięciem jest zamontowana tak, aby była widoczna końcówka głowicy,
a nie końcówka nakrętki. Część H można zainstalować po dowolnej stronie, w zależności od tego, czy operatorzy są praworęczni, czy leworęczni. (Pokazano
wersję prawostronną)

Inżynierowie bez granic — profesjonaliści z Wielkiej Cincinnati, Cincinnati, Oh, USA, Lee Hite, dr Zan Smith
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13.Uchwyt E powinien otworzyć się w tej pozycji.

14.Przymocuj część F, F i J za pomocą wkrętów do drewna 2½” (65 mm) lub gwoździ 3” (75 mm)

Inżynierowie bez granic — profesjonaliści z Wielkiej Cincinnati, Cincinnati, Oh, USA, Lee Hite, dr Zan Smith Wszelkie
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15. Jeśli chcesz zminimalizować wagę i zużycie drewna, możesz wyeliminować jedną z dwóch części „F”
i przymocuj F do górnej części części D, jak pokazano powyżej. Zmniejszy to otwór między F i C o 1 ½” 89 mm. Jeśli chcesz zachować otwór
7 ½” między F i C, przedłuż długość nóg A i B o 1 ½” 89 mm.

16. Wyreguluj dokręcenie śruby dla Części G, aby umożliwić odpowiedni ruch uchwytu. Całkowicie
dokręć pozostałe cztery śruby. Część K może być użyta dla dodatkowej stabilności, jeśli prasa osadza się w glebie lub na
skalista powierzchnia.

17. Jeśli to możliwe, pokryj prasę wodoodpornym wykończeniem, takim jak farba, poliuretan, zużyty olej silnikowy, smalec lub smar. Jeśli ilość
wykończenia jest ograniczona, najlepiej pokryć przynajmniej części D, F, J oraz dolną część nóg A i B.

Kiedy używany jest olej silnikowy, pomaga rozcieńczyć pierwszą warstwę. Poczekaj, aż drewno wchłonie olej
następnie nałóż drugą warstwę za pomocą zwykłego oleju wzmacniającego.

Inżynierowie bez granic — profesjonaliści z Wielkiej Cincinnati, Cincinnati, Oh, USA, Lee Hite, dr Zan Smith

Wszelkie prawa zastrzeżone, zaktualizowane 2/11/2022. Dodatkowe informacje www.leehite.org
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Prasa dźwigniowa Micro Compound (wersja z wycięciem)

Schemat wycięcia materiału (wersja z wycięciem)
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CZĘŚĆ SZT Długość

A

2

Rozmiar magazynowy

20”
508 mm

1½” X 3½”
38mm x 89mm

Opis

Zobacz rysunek, aby uzyskać szczegółowe informacje i lokalizacje otworów

Otwory 3/8” , 2½” od góry i 5¼” od dołu, wyśrodkowane na
magazynie. Wycięcie o szerokości 3½ ” zaczyna się od 3½” od końca.
Przednie nogi

Otwory 10 mm , 65 mm od góry i 135 mm od dołu,
wyśrodkowane na magazynie. Wycięcie o szerokości 89 mm
zaczyna się 89 mm od końca.
otwór 3/8” , 5¼” od dołu, wyśrodkowany na magazynie,

B1
B2

1
1

28”
711 mm

28”
C

D

mi

F

g

h
J
L

1

2

1

1

2

2
1
1
3

1

2

38mm x 89mm

1½” X 3½”
38mm x 89mm

30”

1½” X 3½”

762 mm

38mm x 89mm

1½” X 3½”

736 mm

38mm x 89mm

26 ½”

1½” X 3”

673 mm

38mm x 76mm

8”

1½” X 1½”

3½”
89mm

1½” X 3½”
38mm x 89mm

355 mm

38mm x 89mm

3½”

1½” X 3½”

89mm

38mm x 89mm

6 ½”
165 mm
8”
203 mm

2 ½"
63,5 mm

Ramię dźwigni

½” od góry. Można użyć twardego drewna, jeśli jest dostępne.

Otwory 10 mm , 75 mm z lewej strony i 45 mm z prawej strony, 13
Otwory 3/8” , 1 ” z każdego końca, wyśrodkowane na magazynie

Boki belek

3/8”

3/8”
10 mm
3/8”
10 mm
3/8”
10 mm
#10

Otwory 10 mm , 44,5 mm od każdego końca, wyśrodkowane na
magazynie

Otwory 3/8” , 1 ¾” od lewej, ½” od góry i 4” od lewej, ½” od dołu.
Gwintowanie do 1 ½” począwszy od 9”
Uchwyt

Otwory 10 mm , 45 mm od lewej, 13 mm od góry i 100 mm od
lewej, 13 mm od dołu. Taper do 38
mm zaczynając od 228 mm.

Podstawa belki

Przymocuj gwoździami lub wkrętami (zalecane wkręty)
Otwory 3/8” , 1” z każdego końca wyśrodkowane na magazynie.

38mm x 38mm

1½” X 3½”

140 mm

Otwór 10 mm , 135 mm od dołu, wyśrodkowany na magazynie i 10

otwory 3/8” , 3” z lewej strony i 1 ” z prawej strony,

Ramiona

14”

5½”

Tylne nogi

mm od góry.

29”

203 mm

i 3/8” otwór 2” od góry, ¾” od przedniej powierzchni. Zwróć uwagę na
górne otwory na przeciwległej krawędzi.

mm, otwór 50 mm od góry, 20 mm od czoła. Wycięcie o szerokości
89 mm zaczyna się 89 mm od końca.

711 mm

20
10

1½” X 3½”

Dystanse
Stopa

Odstępnik

Śruba sześciokątna

Stanowisko pod prąd, a nie pod prąd.
Otwory 10 mm , 25 mm od każdego końca wyśrodkowane na
magazynie. Otwór 3/8” , ½” od góry wyśrodkowany na magazynie

Otwór 10 mm , 13 mm od góry wyśrodkowany na magazynie
Wycięcie zaczyna się 1” od każdego końca, 1” głębokości

Wycięcie zaczyna się 25 mm od każdego końca, 25 mm głębokości

Otwór 3/8” , ½” od góry wyśrodkowany na magazynie

Otwór 10 mm , 13 mm od góry wyśrodkowany na magazynie
Śruba/nakrętka z łbem sześciokątnym lub nośnym 3/8” x 5 ½” (dla budowniczych

wybór)
Śruba/nakrętka z łbem sześciokątnym lub nośnym 3/8” x 6½” (dla budowniczych

Śruba sześciokątna

Śruba sześciokątna

wybór)
W niektórych lokalizacjach może nie być dostępnej śruby
sześciokątnej 6½” , ale może być dostępna śruba zamkowa 6½” .
Śruba/nakrętka 3/8” x 8” sześciokątna lub nośna (wybór budowniczych)

Pralka

Użyj czterech podkładek dla każdego ruchomego złącza

Łączniki

Wkręty do drewna 2½" długości

(Wewnątrz i na zewnątrz)
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Lokalizacje otworów (wersja z wycięciem)
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Budowa i montaż (wersja z wycięciem)
1. Wybierz drewno o prostym słojeniu i niewielkiej liczbie sęków, jeśli to możliwe. Jeśli drewno liściaste jest obfite i
niedrogie, użyj drewna twardego jako części C, w przeciwnym razie drewno miękkie będzie w porządku
2. Wytnij materiał zgodnie z listą części, korzystając ze schematu wycięcia jako wskazówki do efektywnego wykorzystania drewna.
3. Oszlifuj i wygładź krawędzie, aby usunąć drzazgi.
4. Wywierć otwory na śruby 3/8” (10 mm) zgodnie ze schematem zwymiarowanych części.
5. Otwory w dolnej części części A i B znajdują się 4” (100 mm) od dołu i są wyśrodkowane na
Zbiory. . Wywierć dokładnie jeden otwór w części A i użyj go jako prowadnicy do wywiercenia pozostałych A i dwóch B. Zaciśnij
w razie potrzeby.
6. Dokładnie wyciąć nacięcia w częściach A, B i D, jak pokazano na schemacie wymiarów. Dokładna dbałość o wykonanie
ciasnego połączenia poprawi działanie prasy.

7. Część G należy wywiercić, używając jednej części jako prowadnicy dla drugiej. Wywierć dwa otwory w jednej części
G i jeden otwór w drugim G. Używając śruby 3/8” (10 mm), aby połączyć je razem jako prowadnicę, aby wywiercić drugi otwór
w drugim G. Wywierć w poprzek włókien, aby uzyskać maksymalną wytrzymałość

8. Rozłóż nogi A, B1 i B2 i włóż do wycięcia dla części D, jak pokazano
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9. Ustaw oba zespoły pionowo, jak pokazano. Włóż śrubę 3/8” (10 mm) x 6½” (165 mm) przez B1, przez
przekładkę L i do B2. Włóż śrubę 3/8” (10 mm) x 8” (200 mm) przez koniec A, jak pokazano. Umieść płytę
F między dwiema szynami bocznymi D, wypoziomuj i zabezpiecz za pomocą wkrętów do drewna 2½” (65
mm). Dokręć ręcznie wszystkie śruby, aż do zakończenia montażu końcowego.

10. Zamontuj ramiona G do C, jak pokazano, używając śruby 3/8” (10 mm) x 5½” (140 mm), 4 podkładek i
orzech.
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11. Połącz zespół CG z częścią A za pomocą śruby 3/8” (10 mm) x 8” (200 mm), 4 podkładek i
orzech. Umieść część C, aby zlokalizować otwory dla części G w górnej części.

12.Połącz uchwyt E z nogą B za pomocą śruby 3/8” (10 mm) x 5½” (140 mm), 4 podkładek i nakrętki.
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13. Podnieś część G i połącz z uchwytem E za pomocą śruby 3/8” (10 mm) x 5½””, 4 podkładek i nakrętki.

14.Uchwyt E powinien otworzyć się w tej pozycji.

15.Przymocuj J za pomocą wkrętów do drewna 2½” lub gwoździ 3”
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16. Wyreguluj dokręcenie śruby dla Części G, aby umożliwić odpowiedni ruch uchwytu. Całkowicie dokręć pozostałe
cztery śruby.
17. Jeśli to możliwe, pokryj prasę wodoodpornym wykończeniem, takim jak farba, poliuretan, zużyty olej silnikowy, smalec lub
smar. Jeśli ilość wykończenia jest ograniczona, najlepiej pokryć przynajmniej części D, F, J oraz dolną część nóg A i B.

Kiedy używany jest olej silnikowy, pomaga rozcieńczyć pierwszą warstwę. Poczekaj, aż drewno wchłonie olej, a następnie
nałóż drugą warstwę przy użyciu zwykłego oleju wzmacniającego.
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