BIOFA utendørsolje 2043
velegnet til fargeløs grunnbehandling av panelte
fasader og beskyttede
bygningskonstruksjoner.
Naturlige oljer og treherdere
gir god beskyttelse mot
UV-stråler og værslitasje.
Regelmessig renhold og pleie
gir en varig beskyttelse.

BIOFA terrasserens 2019
er et fargeløst konsentrat for rengjøring av hagemøbler,
terrasser, panel osv., oljet, beiset, malt eller ubehandlet. Fjerner
effektivt smuss, grønske, mose, soppdannelse etc.
Blandes med vann og bearbeides med egnet børste, såperester
spyles av med rent vann.

BIOFA terrasseolje 3753
olje til behandling og pleie av
nytt eller tidligere behandlet
treverk utendørs. Naturlige
oljer og treherdere gir god
beskyttelse mot UV-stråler og
værslitasje. Regelmessig
renhold og pleie gir en varig
beskyttelse.

Trebeskyttelse
for utemiljøet

BIOFA teakrens 2089
er et spesialprodukt til rengjøring av sterkt nedsmusset treverk
utendørs, teakmøbler osv., tidligere oljet eller ubehandlet. Fjerner
effektivt soppangrep, grønske osv. og gir treet sitt lyse preg
tilbake. Etter behandling påføres 1-2 strøk med BIOFA
terrasseolje eller teakolje slik at treet får tilbake sin naturlige glød.

BIOFA teakolje 3752
løsemiddelfri olje til pleie og
vedlikehold av hagemøbler
osv. av teak, hardwood etc.
På nytt eller tidligere oljet
treverk. Naturlige oljer som
bl.a. linolje og solsikkeolje,
gir treet en naturlig glød og
hindrer uttørking og bevarer
treets naturige styrke.
Regelmessig renhold og
pleie gir en varig beskyttelse.
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BIOFA - for den
grønne hverdag

Perfekt beskyttelse av utvendig treverk

med omtanke for mennesket og naturen
benyttes kun de aller mest miljøvennlige
oljer og rengjøringsmidler. Dermed kan
du med god samvittighet benytte
produktene i ditt hus og i din hage.

Fordi omtanke for naturen og et
sunt miljø ikke er luksus
forurenset luft og nedbør, hurtigvokst tre med stadig dårligere
kvalitet frister stadig flere og flere til å benytte kraftige og
aggressive kjemiske stoffer i kampen mot smuss, sopp,
grønske og mose på terrasser og hagemøbler. Stoffer som i
stadig større grad belaster både miljø og helse.
Naturlige produkter gjør samme jobben like effektivt, uten å
belaste miljøet og uten å være helseskadelig for mennesker
og dyr.

Regn, sol, luftforurensning og daglig bruk og belastning setter sine spor på alt utvendig treverk. Avhengig av treslag kan slitasjen
bli godt synlig på relativt kort tid hvis man ikke passer på og beskytter treet riktig og med de rette produktene. Også bruk av feil og
dårlige produkter sliter på treet; ofte kan feil pleie og vedlikehold slite mer på produktene enn vær og vind. Naturlige produkter er
utviklet av og for naturen, og er best egnet til å ivareta treverket.

Naturlige planteoljer trenger dypt
inn i treet og vil under
herdeprosessen binde seg til
trestrukturen. Dermed beskyttes
treet innenfra og ut, og faren for
fuktsvelling, uttørking og krymping
sterkt redusert.

Også naturprodukter kan være merket som irriterende (Xi),
helseskadelig (Xn) eller miljøskadelig (N). Dette viser at man
må vise forsiktighet også i omgang med naturlige produkter,
både under bruk og som avfall.

Aktivt miljøbeskyttelse og en
perfekt løsning for hagen
BIOFA Trebeskyttelse er basert på økologiske og naturlige
råstoffer uten giftige konserveringsmidler eller hjelpestoffer:
-

2043 Værbeskyttelse for panel og kledning
3753 Terrasseolje
3752 Teakolje
2019 Terrasserens
2089 Teak- og trerens

BIOFA forlenger treets levetid
BIOFA trebeskyttelse er åpenporig og pustende. Når treet er
mettet er overflaten vann- og smussavvisende samtidig som
det beholder sin naturlige fuktighet. Oljen vil også stoppe
UV-strålene og forhindre forvitring og uttørking.
BIOFA inneholder ingen pigmenter og bevarer dermed lyst
tre lyst.

BIOFA - kvalitet
som betaler seg!

