LANENO OLJE

392377 - SI

Ljudje s posluhom za naravo s pridom uporabljajo
naravna rastlinska olja za zaščito lesenih površin, saj
so oljne impregnacije ekološko razgradljive in okolju
prijazne. BIOHEL je nova linija naravnih rastlinskih olj
za zaščito lesa na naraven in okolju prijazen način.
Izbirate lahko med šestimi različnimi naravnimi olji
glede na namembnost. Naravna olja dajejo lesu
dodatno estetsko vrednost in toplino; globoko prodrejo
v strukturo lesa, kar omogoča prijeten, neposreden
dotik dlani z lesom.
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BIO IMPREGNOL TS 11

100% laneno olje

Enostavno vzdrževanje
rezalnih desk

• Zaščita galanterijskih izdelkov
iz lesa ter kamna

• Mešanica mineralnega in rastlinskih olj
za močnejšo zaščito

• Podlago ščiti na naraven
in okolju prijazen način

• Odlično za rezalne deske in kuhinjske pulte

• Ni odporno proti vremenskim vplivom

• Vodoodbojno in brez vonja

• Suši se počasi

• Zelo enostavna uporaba

Naravna
rastlinska olja

TUNGOVO OLJE
Izmed naravnih olj
najbolj odporno olje

TIKOVO OLJE
Najboljša izbira za zaščito
vrtnega pohištva

• Zaščita lesenih izdelkov,
kot so jedilne mize in leseni pulti

• Mešanica rastlinskih olj z dodanimi topili
za boljšo penetracijo

• S časom ne rumeni

• Prijetnega vonja

• Ima visoko stopnjo vodoodpornosti  
(v 5 - 6 slojih)

• Vodoodbojno

• Svilnat sijaj
• Suši se počasi
(vendar hitreje kot laneno olje)

• Za trajnejšo zaščito priporočamo
predhodno biocidno impregnacijo

PARAFINSKO OLJE
Olje farmacevtske čistosti

BIO IMPREGNOL WM
Najboljša izbira za vas
in vaše otroke

Nemški LFGB certifikat
za površine, ki pridejo v stik z živili

Certifikat EN 71-3
za varnost otroških igrač

• Zaščita rezalnih desk
in galanterijskih izdelkov iz lesa

• Zaščita notranjega lesenega pohištva,
kot so lesene omare, mize, postelje

• Uporaba tudi v vinarstvu za zaščito vina
pred oksidacijo

• Odlična rešitev za leseno, tudi otroško pohištvo

• Odlično za impregnacijo lesa v savnah

• Kemijsko odporno olje

• Brez barve, vonja ali okusa

• Suši se zelo hitro

• Prijeten, gladek in voskast otip po nanosu

