Kiemverminderende werking
wetenschappelijk beproefd

Het Duitse Instituut voor Levensmiddelentechniek
(DIL) heeft HABiol wetenschappelijk onderzocht op
de kiemverminderende werking hiervan.
HET RESULTAAT: HABiol is een duurzame
behandeling tegen kiemen
HABiol werkt na 8 uur desinfecterend en verhoogt
zo de hygiëne in veel gevoelige omgevingen,
bijv. in keukens, badkamer en kinderkamers,
evenals levensmiddelbedrijven.
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Antibacteriële afwerking
voor natuurlijk hout
De overtuigende eigenschappen:
Biologisch.................................................................
Antibacterieel..........................................................
UV-absorberend (HABiol UV).................................
Geschikt voor binnen (HABiol)...............................
Geschikt voor binnen en buiten (HABiol UV)........
Impregneert, verzorgt en beschermt.....................
Stabiel op lange termijn.........................................
Depoteffect.............................................................
Zeer eenvoudige toepassing..................................
Randloze nabehandeling........................................
Geschikt voor elk houttype....................................
Extreem korte droogtijd.........................................

De multifunctionele
houtverzorgingsolie
voor binnen en buiten

Antibacteriële afwerking
voor natuurlijk hout

Eenvoudige toepassing,
drievoudige werking!
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Met actieve BESCHERMING TEGEN KIEMEN

HABiol UV – met actieve UV-BESCHERMING

Eenvoudige toepassing – drievoudige werking!

De behandeling met HABiol of HABiol UV is een
natuurlijke en antibacteriële afwerking voor natuurlijk
hout, die wordt gebruikt voor het impregneren,
verzorgen en beschermen van natuurlijk hout.
Met HABiol en HABiol UV kunnen oppervlakken
van natuurlijk hout niet alleen duurzaam worden
verzorgd en geïmpregneerd, de antibacteriële
werking hiervan verhoogt de natuurlijke
kiemverminderende eigenschappen van hout met een
veelvoud.

HABiol UV houtverzorgingsolie is de nieuwste generatie van
de multifunctionele houtverzorgingsolie. Voorzien van de
op de modernste technologie gebaseerde UV-bescherming,
voorkomt HABiol UV de aantasting van houtoppervlakken
door zonlicht. Eenvoudig en probleemloos toepasbaar zorgt
HABiol UV, niet in de laatste plaats door het depot-effect,
voor een blijvend plezier van het natuurproduct hout –
binnen en buiten!

De juiste verzorging van het hout is doorslaggevend.
Naast de klassieke toepassingsgebieden in
woonomgevingen of op kantoor, voor meubelen,
antiek, parket, kunnen HABiol en HABiol UV ook
probleemloos worden toegepast in natte omgevingen dus bijvoorbeeld in de keuken en badkamer. Bovendien
wordt het toegepast bij boten, voor speeltoestellen
buiten, tuinmeubelen en kinderspeelgoed.

Mooie en hoogwaardige houten meubelen buiten hebben
een bijzondere verzorging nodig, die de schadelijke
effecten van de toenemende UV-straling kan verminderen,
bijv. afbraak van houtbestanddelen, vernieling van de
celstructuur en een hogere wateropname.

Gebruik HABiol / HABiol UV bijvoorbeeld voor:

De hoofdbestanddelen zijn koudgeperste lijnolie,
evenals natuurlijke boomharsen, die houtporiën
inwendig impregneren en zo het binnendringen van
vloeistoffen en vuil verregaand verhinderen. Door
het diep impregneren ontstaat geen lelijke laag,
die de natuurlijke uitstraling van het hout negatief
beïnvloedt. Platen van massief hout ademen, zijn niet
elektrostatisch en hebben een antibacteriële werking.
Bovendien kan het massieve hout vocht opnemen en
bij een lage luchtvochtigheid weer afgeven. Dit zorgt
wederom voor een gezond binnenklimaat.
HABiol beproefd volgens DIN EN 71-3 Veiligheid voor
speelgoed en volgens § 31 LFGB, de goedkeuring voor
levensmiddelgebruiksvoorwerpen, gekeurd. Hierdoor
kan HABiol zonder problemen voor speelgoed en
voor levensmiddelgebruiksvoorwerpen (bijv. houten
snijplanken, keukenwerkbladen van massief hout,
etc.) worden gebruikt.
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Innovatieve technologie
Met zeer kleine deeltjes op basis
van titaniumoxide beschermt
HABiol UV uw hout duurzaam
tegen vergrijzing, verbleken en
vochtvlekken door agressief
UV-licht.
Voor de eerste behandeling zijn
slechts enkele stappen nodig voor
het bereiken van een langdurige
impregnering. Voor het
verzorgen en nabehandelen is
het van tijd tot tijd licht inwrijven
met een doek voldoende.

Afwerking voor natuurlijk hout – biologisch & antibacterieel
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