Olje og voks
til møbel- og gulvindustri

hurigtørkende
naturlig og løsemiddelfritt
kostnadseffektivt

Perfekt parkettproduksjon
med BIOFA Professional

Ferdig oljet parkett – raskt og effektivt
- av og for naturen
hurtigtørkene
kostnadsbesparende
maksimal beskyttelse
enkelt vedlikehold
komplett pleiesystem

Produksjonsmuligheter:
valse

polèring
2 – 5 min.
inntrekking

stabling
10 min.
tørketid

BIOFA Hardvoksolje 8624

klar olje som fremhever treets naturlige glød

BIOFA Hardvoks Color Oil

naturlig innfarging i moderne farger, kan
leveres i alle RAL og NCS fargekoder.
sprøyte

2 – 5 min.
inntrekking

valse

polèring

10 min.
tørketid

sprøyte

Eksempler på standard farger:
Art. Nr. 8625 natur
Art. Nr. 8626 hvit
Art. Nr. 8627 røkhvit
Art. Nr. 8628 dobbelt røket
Art. Nr. 8629 dansk blå
Art. Nr. 8741 myreik
Art. Nr. 8730 sort

stabling

eller

24 timer
tørketid

sprøyte

polèring

30 min.
inntrekking

stabling

BIOFA Hardvoksolje 2055

Finish/toppforsegling av 8624 i h.h.t. DIN 68
861 T1A. Gir en ekstra slitesterk overflate.

stabling

BIOFA Parkettvoks 8059
Løsemiddelfri Hardvoksolje.

BIOFA Brillantolje 2054

Hardvoksolje med minimal gulning

Med BIOFA blir dine møbler
et naturlig valg

Heltre eller finèr – BIOFA olje og voks
gir maksimal kvalitet og beskyttelse
møbler
innredning
kjøkken
benkeplater
interiør
BIOFA Oljevoks 8129

Produksjons- og påføringsmuligheter:
valse

gir heltre overflater en silkematt
og naturlig karakter.

BIOFA Hardvoksolje 8059

fremhever den naturlige trestrukturen.

strykes/
rulles

12 timer
tørketid

polèring

stabling

polèring

stabling

polèring

stabling

30 min.
tørketid

BIOFA Benkeplateolje 8136
gir god beskyttelse mot uttørking,
smuss og flekker i hht DIN 68 861 T1. Gir
en motstandsdyktig overflate med 1 strøk.

sprøyte

BIOFA Elektrostatsprøytevoks 8704

30 min.
tørketid

foredler og fremhever trestrukturen.

BIOFA Hardvoks 2061

voksbeskyttelse av aldringsmalte og
patinerte møbler.
Gir en meget hard og silkematt overflate.
sprøyte

BIOFA Automatolje farget 8624 S
løsemiddelfattig, gir en varig og slitesterk
overflate uten toppstrøk. Kan leveres i
standard farger evt. etter RAL eller NCS.

BIOFA Dyppolje 8655

dyptinntrengende, gir en levende overflate.
Tørker ikke ut.

polèring
2 – 5 min.
inntrekking

dypping

1 time
avrenning

stabling
10 min.
tørketid

polèring
24 timer
tørketid

Olje til møbel- og
gulvproduksjon fra BIOFA
profesjonell overflatebehandling
med naturlige oljer og vokser
maksimal beskyttelse
enkelt vedlikehold
minimalt forbruk

Hva kan oppnås?

Tre er et levende materiale, og ved å gi treet en
varig overflatebehandling med naturlige oljer
oppnås også
• Oversikt over produktenes innholdstoffer
• Reduksjon av helseskadelig avgassing under
produksjon og under vedlikehold
• Lavere forbruk, lavere transportkostnader og
mindre utslipp av Co2
• Lavere kostnader
P

Markedet
Vi blir stadig mer opptatt av å bevare miljø og helse.
Det er derfor viktig at industrien tar disse signalene på
alvor, og benytter løsemiddelfrie og naturlige
produkter som, i tillegg til å gi maksimal kvalitet og
levetid, ikke forurenser verken i produksjon eller i
ettertid.
Biofa oljer og vokser er spesielt utviklet for industriell
produksjon av gulv, møbler og interiør. Biofa tilbyr
også et komplett program for pleie og vedlikehold
av overflatene, som er både enkelt og effektivt.
Biofa overflatebehandling benyttes oftest i store
prosjekter i Norge, og referanselisten er lang.

Nordisk importør: Biofa Norge AS
Tel. +47-22 74 10 33
Fax +47-22 74 55 65
info@biofa.no, www.biofa.no

Store fordeler

P

•
•
•
•
•
•
•

Minimalt forbruk
Kortere tørketider
Ingen avgassing under produksjon
Mindre vedlikehold for kunden
Oljen tørker ikke ut over tid
Komplett pleie- og vedlikeholdsystem
Individuelle løsninger som kan tilpasses
eksisterende produksjonsutstyr i den
enkelte bedrift

