
Naturlige oljer, oljesystem,
grunningsolje, hardolje, hardvoksolje,

parkettolje, steinolje, Color Oil, møbelolje,
tresåpe, lut, lim, voks,

rengjørings-, pleie- og vedlikeholdsystemer
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Biofa’s filosofi

Aktiv miljøbeskyttelse

Naturprodukter bevarer naturen. I forhold til syntetiske produkter har de følgende fordeler:
1. De er produsert av fornybare råstoffer
2. Utvinningen er basert på økologisk drift
3. De er ikke tilsatt giftige konserverings- eller hjelpestoffer
4. De brytes naturlig ned i naturen og tilfører ingen giftige stoffer til grunn eller grunnvann

Naturlige råstoffer
Våre produkter’s sammensetning fremgår av vår detaljerte fulldeklarasjon.
Våre viktigste råstoffer er:
-  Linolje kaldpresset av linfrø
-  Ricinusolje fra pressede ricinusfrø
-  Treolje fra pressede frø av tungtre
Alle råstoffer som brukes i vår produksjon skal tilfredsstille Biofa’s strenge krav til både 
kvalitet og naturlig opphav.

Produktkvalitet 
Biofa benytter kun rene, fornybare naturprodukter i produksjonen. 
Fra råstoff til sluttprodukt gjennomføres kontinuerlige tester for å sikre best mulig kvalitet.
Produktene testes regelmessig av uavhengige testinstitusjoner: 
-  ECO-instituttet i Køln 
-  TÜV 
-  ILKA 
-  LGA 
Testene gjøres i hht de strengeste krav til avgasser, overflatekvalitet, utslipp, økotoksitet osv.

BIOFA
Mit der Natur für den Menschen
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Oljer for alle  
overflater

Side 4 – 5
Grunningsoljer
Hardolje

Side 6 - 7
Hardvoksolje og lakk
Renhold og pleie

Side 8 – 9
VOC-fri Parkettvoks, VOC-fri  
Color Oil, fargepasta og UV-filter
Vedlikehold

Side 10 - 11
Steinolje, Brilliant rengjøring og 
Naplana pleievoks

Side 12 – 13 
Utendørs

Side 14 – 15 
Møbel- og kjøkkenoljer

Side 16 - 17 
Lut, såpe, pleieprodukter

Side 18 - 19 
Color Wax

Side 20 - 21 
Referanser

Side 22 - 23 
Produktoversikt



4

BIOFA
Mit der Natur für den Menschen

„7“ individuelle overflater 
for enhver smak

BIOFA 2044 Hardolje
BIOFA Hardolje er en universal olje som egner seg for alle typer tre og 
overflater innendørs, spesielt på gulv og parkett. Den helt spesielle sam-
mensetningen av naturlige oljer og harpiks gir den unike kombinasjonen 
med oljens fordeler og lakkens styrke. Oljen er spesielt godt egnet for bruk 
i yrkesbygg og på steder der man tidligere har vært vant til lakkerte overfla-
ter. Oljen er utrolig lett å påføre med rull eller pensel og er matt/silkematt 
når den er tørr. Den tynne men likevel streke filmen som dannes beskytter 
overflaten mot smuss og flekker. Oljen er testet av “Bavarian State Trade 
Agency LGA” og tilfredsstiller sikkerhetskravene i DIN EN 71 T3.
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BIOFA Universalolje 3754

BIOFA Universalolje er en hur-
tigtørkende grunningsolje for alle 
treslag innendørs, også egnet for 
sterkt sugende fliser. Takket være 
sin unike blanding av naturlige 
oljer, sørger Biofa 3754 for mak-
simal inntrengning og porefylling 
av treet før påføring av toppolje 
som Biofa 2044 Hardolje eller 
2055 Hardvoksolje. I motset-
ning til vannbaserte grunninger 
behøver 3754 ikke å poères etter 
påføring. 

BIOFA Universalolje 3755 
løsemiddelfri

BIOFA Universalolje løsemid-
delfri er egnet for alle tresorter 
innendørs, både harde og myke 
treslag, og benyttes som grunning 
før påføring av Biofa 2044 Har-
dolje, 2055 Hardvoksolje, 2060 
Hardvoks eller 2050/2051 Lakk. 
Takket være den unike sammen-
setningen av vegetabilske oljer 
og naturlige harpiks er 3755 helt 
luktnøytral og uten avgassing. 
Det behøves normalt kun 1 strøk 
grunning med 3755 før påføring 
av toppolje. Spesielt godt egnet 
på hardwood og eik.

“7“ individuelle overflater med  
BIOFA

Universallakk 2050 blank / 2051 silkematt

Hardolje 2044 silkematt filmdannende

Hardvoksolje 2055 silkematt filmdannende

Parkettvoks 2059 løsemiddelfri olje/voks

Coloroil 2110 løsemiddelfri olje/voks

Såpevasket 2091 natur / Såpevasket 2091 hvit

Hardvoks 2060

1
Grunning

2
Valgfri 
overflate
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BIOFA Hardvoksolje 2055   

BIOFA Hardvoksolje er velegnet for alle typer tre innendørs, spe-
sielt parkettgulv og kork. Dens naturlige sammensetning av natur-
lige oljer, plantevoks og harpiks er helt fri for linolje og bevarer 
derfor treets naturlige farge og utseende. Voks og harpiks gir over-
flaten en silkematt finish som beskytter godt mot slitasje. Oljen 
er enkel å påføre med rulle eller kost, og gir en silkematt overflate 
når den er tørr. Oljefilmen som dannes etter andre strøk beskyt-
ter godt mot slitasje, smuss og fukt. Tilfredsstiller DIN 68861 
(flekksikkerhet) og DIN 53754 (ripesikkerhet). 

En overflate med naturlige oljer og vokser 
er helt forskjellig fra alt du tidligere har opplevd.

Vedlikeholdstips  

BIOFA pleievoks 2076 er et vedlikeholdsprodukt 
for oljet og voksede overflater. Produktet påfø-
res enkelt med klut eller mop og fjerner raskt 
alle spor av skitt og slitasje, f.eks. foran dører, 
trapper osv. Benyttes i kombinasjon med reng-
jøringsmidlene 4010 og 2090. 
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Vedlikeholdstips

  Etter

   Før

Universallakk 2050/51 
BIOFA Universallakk er velegnet for 
alle treslag innendørs. Lakken en 
diffusjonsåpen, antistatisk og enkel 
å påføre. For vedlikehold er det nok 
å rengjøre overflaten før påføring av 
et nytt strøk. I motsetning til kon-
vensjonelle lakker gir Biofa Univer-
sallakk også en ekstra beskyttelse 
av treet fordi den inneholder oljer 
som trekker godt inn i treet ved førs-
te påføring. Som toppstrøk gir 2050 
en silkematt og 2051 en matt finish. 

Vedlikeholdstips  

BIOFA Flytende voks 2075 er en hurtigtørken-
de flytende voks for vedlikehold av møbler og 
gulv som er behandlet med Biofa 2044, 2055 og 
2050/2051. Den danner en tynn, fin voksfilm og 
vil også kunne fjerne smuss osv. ved polering. 

Klassisk” lakkert utseende med 
BIOFA’s universallakk.

BIOFA Skure- og pleieolje 
2057 er utviklet spesielt 
for å rense og fornye gamle, 
slitte olje- og voksoverfla-
ter. Takket være den helt 
spesielle sammensetningen 
av naturlige oljer og rensede 
løsemidler løser den opp 
gammel, herdet olje, voks 
og harpiks, og renser sam-
tidig overflaten for smuss. 
Ved å benytte en brun eller 
grønn pad til skuringen ren-
ses også treets porer grun-
dig for all smuss, og overfla-
ten fremstår nærmest som 
ny. Etter behandlingen bør 
overflaten behandles med 
Biofa 2044 Hardolje, 2055 
Hardvoksolje eller 2059 
Parkettolje. 
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BIOFA Parkettvoks 2059 løsemiddelfri
BIOFA Parkettvoks er egnet for alle typer gulv innendørs. Den 
naturlige sammensetningen av kokt treolje og solsikkeolje trenger 
godt inn i treet og bevarer glød, farge og struktur på en naturlig 
måte. Innholdet av harpiks og voks gir en ekstremt god beskyttel-
se mot smuss og slitasje. Oljen er 100% løsemiddelfri og VOC-fri, 
og gir maksimal beskyttelse allerede etter 1-2 strøk uten grun-
ning. Overflaten tilfredsstiller DIN 68861 (flekksikkerhet) og DIN 
53754 (ripesikkerhet).

Parkettvoks bevarer treets naturlige 
farge og glød

BIOFA
Mit der Natur für den Menschen

Vedlikeholdstips  

BIOFA Parkettfinish 2063 er en løsemiddelfri voks. 
Produktet er i pastaform og fyller treets porer 
grundig uten å lukke overflaten med en film. Dette 
gjør at overflaten er godt beskyttet mot smuss og 
slitasje samtidig som treet “puster”. Spesielt godt 
egnet til pleie og vedlikehold av overflater som er 
oljet/vokset med BIOFA 2059 Parkettvoks. 
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BIOFA Fargepasta 2058 
benyttes til innfarging av 
Universalolje 3754/55, 
Parkettvoks 2059 og mø-
belvoks 8704. Inntil 10% 
pasta kan tilsettes for å 
unngå den naturlige gul-
ningen av enkelte treslag 
ved påføring av olje for å 
beholde det lyse utseen-
det. 

BIOFA
Mit der Natur für den Menschen

Eik okerbrun 2110-11

Eik transp. hvit 2110-03

Eik makore 2111-10 Eik orangebrun 2111-03 

Eik valnøtt 2111-05 

Eik sort 2110-0 Eik olivenbrun 2110-07 Eik antrasit 2110-05 

Eik chestnut 2110-08 Eik gråblå  2111-04 

Coloroil for parkett Coloroil for møbler Coloroil for kork Color Oil gir 
naturlige farger 

til dine omgivelser

Eik sjokobrun 2110-06

BIOFA Coloroil løsemiddelfri 2110/11
BIOFA Coloroil benyttes til farging og overflate-
behandling av gulv, møbler og interiør. Med BIO-
FA Coloroil får du både impregnering, farge og 
toppstrøk i en og samme påføring, og alt er helt 
løsemiddelfritt! Oljen trenger godt inn i treet, pig-
mentene gir en transparent innfarging uten å være 
dekkende, og harpiks og voks danner et beskyt-
tende sjikt.  

BIOFA UV-filter 2108 
inneholder micronisert, 
hvitt pigment. Det kan 
tilsettes alle BIOFA’s 
oljer for å beskytte mot 
UV-stråler uten å etterla-
te en hvit film på overfla-
ten.
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BIOFA Steinolje 2100  
BIOFA Steinolje 2100 er en spesialolje for betong og stein innendørs. 
Oljens naturlige innhold av harpiks og vegetabilske oljer trenger godt 
inn i overflaten og etterlater en slitesterk film. Oljen er tilgjengelig i 
mange farger i RAL-fargesystemet. 

og hvis du vil gjøre ditt steingulv 
litt triveligere ...

BIOFA
Mit der Natur für den Menschen
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BRILLIANT (NACASA) 4010 er 
et naturlig universalrengjørings-
middel for oljet, vokset og lakkert 
overflate. Det er høykonsentrert og 
velegnet for tre- og flisgulv, inte-
riør, møbler osv. i alle materialer. 
4010 er ph-nøytralt, hudvennlig, 
nedbrytbart og uten kjemiske 
konserveringsmidler, klorider eller  
fosfat. 

BIOFA
Mit der Natur für den Menschen

NAPLANA Plus 2086

Vokspleiemiddel for pleie av oljet, 
vokset, lasert eller lakkert over-
flate. Naturlige plantevokser som 
utblandet med vann gir en slites-
terk voksfilm som gjør det enklere 
å rengjøre overflatene, forlenger 
levetiden og forenkler vedlikehol-
det. Naplana lukter ikke, tørker 
på få minutter og behøver ikke 
fjernes før ny olje/voksbehandling. 
Benyttes som pleie på alle over-
flater i hotell, restaurant, skoler, 
barnehaver osv. og selvfølgelig i 
hjemmet.
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BIOFA Terrasseolje 3753

BIOFA Terrasseolje inneholder naturlige, vegetabilske oljer og 
soppdrepere. Pga sitt lave innhold av løsemidler tørker ikke oljen 
ut og det er sjelden behov for mer enn en påføring pr år. Innehol-
der UV-filter. 

BIOFA
Mit der Natur für den Menschen

Vedleikeholdstips  

BIOFA Teakolje 3752 er velegnet for alle 
treslag utendørs. Naturlige oljer sørger for 
varig beskyttelse, og det høye innholdet av 
tørrstoffer hindrer treet i å tørke ut.
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BIOFA Utendørsolje 2043

BIOFA Utendørsolje er velegnet som far-
geløs grunning av alle fasader i tre. Inne-
holder treolje, linolje og UV-filter, som 
sammen med naturlige soppdrepere gir 
maksimal beskyttelse mot uttørking, sopp, 
råte osv.  

BIOFA Teakrens 2089

BIOFA Teakrens er et spesial-
middel for rengjøring og rens 
av treverk utendørs. Renser 
grundig i dybden og fjerner 
skitt og smuss. Naturlige 
oljer og virkestoffer fjerner ef-
fektivt alle former for sopp og 
misfarging, og treet fremstår 
som lyst og “nytt”. Etter 
behandling påføres BIOFA 
Teakolje, Utendørsolje eller 
Terrasseolje.

BIOFA Terrasserens 2019

BIOFA Terrasserens er et 
fargeløst, konsentrert reng-
jøringsmiddel for rengjøring 
av terrassegulv og hagemøb-
ler. Fjerner skitt, mose osv 
fra overflaten meget effektivt. 
Utblandes i vann og påføres 
med sprøyte/børste.
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Vedlikeholdstips  

BIOFA Parkettfinish 2063 er en løsemiddelfri voks. Produk-
tet er i pastaform og fyller treets porer grundig uten å luk-
ke overflaten med en film. Dette gjør at overflaten er godt 
beskyttet mot smuss og slitasje samtidig som treet “puster”. 
Spesielt godt egnet til pleie og vedlikehold av overflater som 
er oljet/vokset med BIOFA 8704 Parkettvoks. 

BIOFA Møbelvoks 8704 løsemiddelfri

BIOFA Møbelvoks er et spesialprodukt utviklet for håndverkspro-
duksjon av interiør, møbler og kjøkken, også benkeplater. Oljen 
er 100% løsemiddelfri og inneholder både tørkende og ikketør-
kende oljer, harpiks og voks. Oljen har lang åpen tid, men tørker 
raskt. Dette gjør den ideell som overflatebehandling i håndverk-
sproduksjon. Oljen er testet for sin påvirkning av inneklimaet av 
ECO Institut Köln, Tyskland, og resultatet viser at det overhodet 
ikke finnes avgassing som har skadelig effekt på den menneskeli-
ge organismen. 
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Møbelvoks 8704

- løsemiddelfri
- fremhever treets naturlige 

glød 
- få arbeidsoperasjoner
- lavt forbruk
- lang åpen tid
- kort tørketid
- maksimal beskyttelse
- enkelt vedlikehold
- antistatisk

Bord- og benkeplateolje 2052

- løsemiddelfri
- fargeløs
- diffusjonsåpen
- flekkbestandig
- tilfredsstiller DIN 68 861  

T 1B (møbeloverflater)
- tilfredsstiller EN 71 del 3 

(sikkerhet for barneleketøy 
av tre)

- godkjent for bruk med 
næringsmidler

BIOFA Bord- og benkeplateol-
je 2052 løsemiddelfri

BIOFA Bord- og benkeplateolje er 
en naturlig, løsemiddelfri oljevoks 
til bruk på benkeplater, bord og 
andre overflater der det spises og 
tilberedes mat. Oljen inneholder 
en helt spesiell blanding av kokte 
treoljer og harpikser som hindrer 
at treet tørker ut og at oljen for-
blir i treet. 2052 er testet og god-
kjent for bruk med næringsmidler 
av ATC Institut i Tyskland. 
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BIOFA Tresåpe 2091/92

BIOFA Tresåpe er en tradisjonell behandlingsmetode for behand-
ling av nye gran- og furugulv innendørs. Overflaten behandles 
med klar eller hvit såpe, og vedlikehold foretas ved hvert renhold 
med produktene. Den hvite såpen gir en lettere, lys patina. Over-
flaten kan evt. oljes med BIOFA 2044 Hardolje når man har opp-
nådd ønsket utseende for å lette fremtidig vedlikehold.

BIOFA
Mit der Natur für den Menschen
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Oljet eller vokset flate
BIOFA Brilliant/Nacasa 4010 er et høykon-
sentrert, pH-nøytralt rengjøringsmiddel  for 
alle overflater. 

Pleie av alle overflater
BIOFA Naplana Plus 2086 er et voksplei-
emiddel for pleie av oljet, vokset, lasert eller 
lakkert overflate. Naturlige plantevokser som 
utblandet med vann gir en slitesterk voksfilm 
som gjør det enklere å rengjøre overflatene, 
forlenger levetiden og forenkler vedlikeholdet.

Skuring og rens av ekstra skitne overflater
BIOFA Napona 2090 er et hudvennlig grov-
rengjøringsmiddel for skuring og fjerning av 
harpiks- og voksfilm. Overflaten bør oljes/vok-
ses etter bruk av Napona. 

Vedlikehold av oljet flate
BIOFA Olje- og voksrens 2076 er et pleie- og 
vedlikeholdsprodukt for rens og behandling av 
skitne og slitte overflater.

BIOFA Parkettfinish 2063 er en løsemiddel-
fri voks, som også beskytter overflaten mot 
slitasje. Spesielt velegnet som toppstrøk etter 
oljing av gulv med BIOFA 2059 eller møbler 
med BIOFA 8704 for å få en høyere glans.

Pleie og vedlikehold av møbler og gulv
BIOFA Flytende voks 2075 er en hurtigtørken-
de, flytende voks for pleie av møbler som er 
oljet med Biofa 2055, 2044 eller lakkert med 
Biofa 2050/2051.

Hardvoks for møbler og gulv
BIOFA Hardvoks 2060 er en spesialvoks for 
møbler og gulv. Den er spesielt godt egnet 
som toppvoks til aldringsmalte og patinerte 
møbler, og gir en meget hard og nærmest ved-
likeholdsfri overflate. Velegnet som toppstrøk 
til alle typer oljede overflater. 

BIOFA Nåletrelut 2094 er et 
spesialprodukt for å unngå 
gulningsprosessen ved oljing. 
Kan benyttes som forbehand-
ling før påføring av Tresåpe 
2091/92.  

BIOFA
Mit der Natur für den Menschen

„6“ vedlikeholdstips 
for dine overflater
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BIOFA Color Wax løsemiddelfri 2087

BIOFA Color Wax er et spesialprodukt for farging av panel i tak 
og på vegger. Voksen er en hurtigtørkende, vannbasert voksblan-
ding som er helt luktfri. Kan poleres for høyere glans, og gir en 
levende, antistatisk overflate.

Gi gamle overflater et nytt liv!

Color Wax er enkel i bruk og 
finnes i mange farger.
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BIOFA Colorwax - VOC fri
fargevoks i 65 Trox-farger

Color Wax er ideell for beskyt-
telse og fornying av all in-
nendørs panel, både tak og 
vegger. Color Wax er et godt 
alternativ til alle typer beis og 
panellakk, den tørker på under 
1 time og er helt luktfri! 

Gir gammel, gulnet panel et 
nytt og lyst preg. 

2087 Color Wax
- løsemiddelfri
- enkel påføring
- beskytter
- fornyer
- innehlder ingen farlige tilset-
ningsstoffer

- leveres i 65 fargenyanser

BIOFA
Mit der Natur für den Menschen

Før

Etter

Etter              Før
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Eik okerbrun 2110-11

Eik transp. hvit 2110-03

Eik makore 2111-10 Eik orangebrun 2111-03 

Eik valnøtt 2111-05 

Eik sort 2110-0 Eik olivenbrun 2110-07 Eik antrasit 2110-05 

Eik chestnut 2110-08 Eik gråblå 2111-04 

Coloroil for parkett Coloroil for møbler Coloroil for kork 

Eik sjokobrun 2110-06

20

BIOFA-produktene 
er tilgjengelige i 25 
land i hele verden.

BIOFA
Mit der Natur für den Menschen
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Oslo Airport Oslo Airport Oslo Airport Trapper

Kneippianum Wörrishofen Kneippianum Wörrishofen Monastry Neresheim Moloko Bar Göppingen

Shoe Shop Dining Areas/Restaurant Trapper Living Areas

Colema Hotel Lounge Stue Colema

Bad Design Office Neumünster Design Office Neumünster Kontor

Presentation Rooms Utendørsolje Natürlich Einrichten Kantiner

Museum München                Hallways Hallways Conference Room

Atelier Hofer                         Atelier Hofer                        Kohler natürlich Wohnen    Barnehager

Dette er bare noen få eksempler fra 
Biofa’s referanseliste

25 års erfaring med 
naturprodukter og en 
lang rekke referanser 
er din beste garanti.

BIOFA
Mit der Natur für den Menschen
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2043 Utendørsolje
- løsemiddelfri, fargeløs
- utvendig panel og takkonstruksjoner
- beskytter mot værslitasje og UV-stråling

3753 Terrasseolje
- oljing av ubehandlet eller tidligere oljet ter-

rasseplank eller møbler av tre
- beskytter mot værslitasje, Uv-stråling og 
soppdannelse

- naturlige oljer som hindrer uttørking av treet 
og gir langvarig beskyttelse

3752 Teakolje
- løsemiddelbasert, fargeløs, diffusjonsåpen
- smuss- og vann-avvisende
- for treverk utendørs på værbeskyttede om-

råder, teak, hardwood, furu og andre umalte 
overflater

- trenger godt inn i treverket, fornyer og gir 
nytt liv i gammelt treverk

2019 Terrasserens
- konsentrert rengjøringsmiddel for utvendig 
bruk

- til rengjøring av terrasser, hagemøbler etc.
- fjerner effektivt mose, smuss osv.

2089 Teakrens
- renser og fjerner sopp og døde trefibre
- til møbler, terrassegulv, fasader osv.
- etter behandling bør overflaten oljes med 
egnet olje

2087 Colorwachs
- løsemiddelfri
- enkel å påføre
- beskytterr
- inneholder ingen farlige eller irriterende 
tilsetninger

- fåes i 65 Trox-farger

3754 Universalolje
- løsemiddelbasert grunningsolje
- trenger godt inn i treverket
- fremhever trestrukturen
- impregnerer

3755 Universalolje
- løsemiddelfri grunningsolje
- for sterkt sugende treverk
- fremhever trestrukturen
- impregnerer

2055 Hardvoksolje, silkematt
- løsemiddelbasert
- tilfredsstiller EN 71, del 3 / DIN 53160
- smuss- og vannavvisende
- enkel påføring, - meget sterk overflate
- enkelt vedlikehold, - antistatisk
- holder seg elastisk over tid
- gir treverket dybde og glød

2044 Hardolje, silkematt
- løsemiddelholdig, lett å vedlikeholde
- tilfredsstiller EN 71, del 3 / DIN 53160
- smuss- og vannavvisende
- enkel påføring
- meget sterk overflate
- enkelt vedlikehold
- antistatisk

2059 Professional Parkettvoks
- godkjent i hht DIN 68861 og DIN 53754
- løsemiddelfri
- tåler hard belastning
- enkelt vedlikehold
- gir treet dybde og lød
- meget høy dekkevne
- diffusjonsåpen

2110-11 Color Oil
- løsemiddelfri
- meget høyt dekkevne
- hurtigtørkende
- luktsvak
- mange fine standardfarger

2049 Møbelolje – løsemiddelfri
- testet og godkjent i hht EU’s inneklimanorm av 

ECI Institut Köln, Tyskland, - svært lavt forbruk
- gir treverket naturlig dybe og glød og fremhever 

trestrukturen på en elegant måte
- gir en meget slitesterk overflate med få be-
handlinger, - enkelt vedlikehold, - antistatisk

- vann- og smussavvisende, - diffusjonsåpen

2052 Bord- og benkeplateolje
- løsemiddelfri
- fargeløs
- vann- og smussavvisende
- flekkbestandig
- tilfredsstiller DIN 68 861 T 1B /EN 71, del 3 
- godkjent for bruk med næringsmidler
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2063 Parkett-Finish
- løsemiddelfri, - enkelt vedlikehold
- vann- og smussavvisnede
- meget lavt forbruk, - diffusjonsåpen
- tåler hard belastning, - antistatisk
- gir treet en fin glød
- økt overflateglans

2060 Hardvoks
- løsemiddelbasert, - antistatisk
- til behandling av oljet og vokset overflate
- enkel påføring
- fargeløs, - luktsvak
- vannavvisende, - diffusjonsåpen
- silkematt

2075 Flytende voks
- fargeløs
- for møbler, antikviteter, leketøy etc. behandlet 
eller ubehandlet

- smuss- og vannavstøtende
- diffusjonsåpen
- antistatisk

2057 Skureolje
- meget effektiv skureolje for tre og linoleum
- meget godt egnet til skuring og rensing av over-
flater oljet med Hardvoksolje, Hardolje etc.

- løser opp overflatefilmen og fjerner smuss og 
slitasje meget effektivt

- kan også benyttes som pleieolje

2076 Olje og voksrens
- løsemiddelbasert
- for pleie av oljet/vokset gulv
- for basispleie hvis gulvet ser matt og tørt ut 
etter rengjøring

- gir en ekstra beskyttelse og utsetter vedleike-
holdet

2100 Steinolje 
- løsemiddelbasert
- motstandsdyktig
- enkelt vedlikehold
- smuss- og vannavvisende
- transparent eller innfarget
- kan blandes i farger etter RAL og NCS

2058 Fargepasta Hvit
- løsemiddelholdig
- for tilsetning av hvite pigmenter i 3754, 3755, 
2059 og 8704 (anbefalt 10%)

- hindrer gulning og bevarer treets lyse tone

2108 UV-filter
 - tilsetning for oljing av lyse treslag
 - for 2055, 2044 og 2100 (anbefalt 5%)

4010 Brilliant Universalrengjøring (Nacasa)
- mild og hudvennlig
- for the gentle and mild cleaning of oiled, 

waxed, glazed and varnished surfaces of floors, 
window frames, doors, tiles, glazed tiles, wood, 
plastics, etc.

2086 Naplana Plus 
- beskyttende vokspleiemiddel for oljet, vokset 
og lakkerte overflater

- øker motstandsdyktigheten, beskytter overfla-
ten og forlenger overflatebehandlingens levetid

- gir matte overflater glansen tilbake
- hindrer glatte gulv

2090 Napona grunnrengjøring
- hudvennlig og naturlig skure- og grunnreng-

jøringsmiddel
- rengjøring av arbeidsredskap etter oljing og 

voksing
- løser opp smuss, olje, voks etc. på tregulv, 

linoleum, benkeplater, møbler osv.før ny be-
handing

Farger på trykk kan være svært forskjellig fra virkeligheten. Dessuten vil fargeuttryk-
ket endres med tresort og påføringsmengde. Våre fargekart må derfor betraktes som 
indikasjon på den endelige fargen. 
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