
BIO IMPREGNOL TS 11
Простий догляд за 
обробними дошками

ЛЛЯНА ОЛІЯ

100%-ва лляна олія

• Захищає вироби з дерева або каменю

• Захищає поверхню природним і 
екологічно чистим способом

• Не стійка до погодних умов

• Повільно висихає

• Суміш мінеральних і рослинних олій  
для більш надійного захисту

• Відмінно підходить для обробних дошок  
і кухонних столів

• Дуже простий у використанні

• Водовідштовхувальний засіб,  
не має запаху

НАТУРАЛЬНІ 
РОСЛИННІ ОЛІЇ

Натуральні олії BIOHEL є найкращим вибором в 
пошуку екологічно чистих методів оброблення і 
біорозкладаних матеріалів. Ви можете вибрати 
одну з шести натуральних олій залежно від мети 
їх використання. Натуральні олії підкреслюють 
природний колір і красу деревини, надають 
їй додаткову естетичну цінність. Олії BIOHELL 
глибоко проникають в структуру деревини, не 
герметизують її, а дозволяють дихати.

49
14

86
 -

 U
A

   
  V

er
. 3 Helios TBLUS d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia
T +386 1 722 40 00  
E wood.coatings@helios.si 
www.helios-woodcoatings.com



ТУНГОВА ОЛІЯ ТІКОВА ОЛІЯ ПАРАФІНОВА ОЛІЯ BIO IMPREGNOL WM

• Захищає дерев’яні вироби, як-от обідні столи  
та дерев’яні прилавки

• Не жовтіє з часом

• Висока водонепроникність (за умови 5–6 шарів)

• Шовковистий блиск

• Висихає повільно (але швидше, ніж лляна олія)

Сертифікат EN 71-3 щодо безпеки іграшок

• Захищає дерев’яні меблі всередині приміщень, 
наприклад, дерев’яні шафи, столи і ліжка

• Відмінне рішення для дерев’яних меблів, 
включаючи дитячі меблі

• Гладка, немов воскова поверхня після нанесення, 
приємне відчуття на дотик

• Стійкість до хімічних речовин

• Дуже швидке висихання

• Суміш рослинних олій з додаванням 
розчинників для кращого проникання

• Приємний аромат

• Водовідштовхувальні властивості

• Для довготривалого захисту рекомендуємо 
спочатку скористатися біоцидним просочувачем

Німецький сертифікат якості LFGB  
для поверхонь, що контактують  
з харчовими продуктами

• Захищає обробні дошки та інші вироби з деревини

• Використовується також у виноробстві для 
запобігання окислення

• Відмінно підходить для просочення деревини  
в саунах

• Не має кольору, запаху і смаку

Найсильніший захист 
серед натуральних олій

Найкращий вибір  
для садових меблів

Фармацевтична  
категорія чистоти

Найкращий вибір  
для вас і ваших дітей


