
BIO IMPREGNOL TS 11
Łatwa konserwacja desek 
do krojenia

OLEJ LNIANY

100% Olej Lniany

• Chroni produkty wykonane z drewna lub 
kamienia

• Chroni podłoże w sposób naturalny i 
przyjazny dla środowiska

• Nie jest odporny na warunki atmosferyczne

• Powoli wysycha

• Mieszanina olejów mineralnych i roślinnych 
dla silniejszej ochrony

• Doskonały do desek i blatów kuchennych

• Bardzo łatwy w użyciu

• Wodoodporny i bezwonny

Naturalne  
Oleje Roślinne

BIOHEL – Nowa linia naturalnych olejów roślinnych jest 
doskonałym rozwiązaniem przyjaznej dla środowiska 
impregnacji drewna, ponieważ impregnaty olejowe 
są całkowicie biodegradowalne. Oferujemy sześć 
różnych olejów naturalnych w zależności od celu 
jego zastosowania. Ochrona drewna naturalnymi 
olejami podkreśla naturalny kolor i piękno drewna; 
dodatkowo dzięki impregnatom olejowym drewno 
zyskuje walory estetyczne i ciepło. Oleje BIOHEL 
wnikają głęboko w strukturę drewna i nie blokują 
drewna, ale pozwalają mu oddychać.
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OLEJ TUNG OLEJ TEAKOWY OLEJ PARAFINOWY BIO IMPREGNOL WM

• Chroni produkty drewniane, takie jak stoły i 
drewniane blaty

• Nie żółknie z upływem czasu

• Wysoce wodoodporny (w 5-6 warstwach)

• Jedwabny połysk 

• Powoli wysycha (szybciej niż olej lniany)

Certyfikat Bezpieczeństwa Zabawek EN 71-3

• Chroni drewniane meble w pomieszczeniach,  
takich jak drewniane szafy, stoły i łóżka

• Doskonałe rozwiązanie dla mebli drewnianych,  
w tym mebli dziecięcych

• Przyjemny, dając gładkie i woskowe uczucie  
po aplikacji

• Olej odporny chemicznie

• Szybkoschnący

• Mieszanina olejów roślinnych z dodatkiem 
rozpuszczalników dla lepszego przenikania

• Przyjemny zapach

• Wodoodporny

• Dla długotrwałej ochrony przed pierwszym 
użyciem zaleca się impregnację biobójczą

Niemiecki Certyfikat LFGB  
dla powierzchni mających kontakt z żywnością

• Chroni deski do krojenia i inne wyroby z drewna

• Używany także w produkcji wina w celu 
zabezpieczenia przed utlenianiem

• Doskonały również do impregnacji drewna w saunach

• Bezbarwny, bezwonny i bez smaku

Najsilniejsza ochrona 
wśród naturalnych olejów

Najlepszy wybór  
na meble ogrodowe

Jakość czystości  
farmaceutycznej

Najlepszy wybór dla Ciebie 
i Twoich dzieci


