Eenvoudige
toepassing
Driedubbele
w e r k i n g

Impregneren
Verzorgen
Beschermen

Het nieuwe idee
Het nieuwe
voordeel
Uit de wens het natuurlijke uiterlijk van
hout zonder chemische substanties te
verduurzamen,
ontstond een biologisch
verzorgingsproduct dat alle verwachtingen overtroffen heeft:
Met HABiol UV kunnen
natuurhouten oppervlakken niet alleen
blijvend verzorgd en
geïmpregneerd
worden, door het
antibacteriële effect
nemen de natuurlijke kiemreducerende eigenschappen met een
veelvoud toe.
HABiol UV is de nieuwste
generatie multifunctionele verzorgende
oliën. Voorzien van
de op de modernste
nano-technologie
gebaseerde UV-bescherming, gaat HABiol UV aantasting van
het houtoppervlak door zonlicht tegen.
Eenvoudig en onbedenkelijk in de toepassing
zorgt HABiol UV niet
in de laatste plaats
door zijn dubbele
werking voor langdurig plezier aan houten
natuurproducten– zowel binnen als
buiten!

Het Duitse Instituut voor
Levensmiddelentechniek e. V. heeft HABiol
wetenschappelijk onderzocht op zijn kiemreducerende eigenschappen. Op het diagram is te zien
dat na 8 uur van de oorspronkelijke 100 miljoen
bacteriestammen per 10 cm2 nog slechts 7 stamdelen aanwezig zijn. Dit komt overeen met een
gedesinfecteerd oppervlak.
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Uitgangssuspensie: 100.000.000 KBE/ml Escherichia coli

Toepassing
eenvoudig
De eerste keer zijn slechts weinig behandelingen
noodzakelijk om een duurzame impregnering te
realiseren. Voor de verdere verzorging is van tijd
tot tijd licht inwrijven met een doek voldoende.
Een gedetailleerde impregneer- en gebruiksaanwijzing wordt met het product meegeleverd.

De houtverzorgingsrevolutie voor

Werkung
aangetoond

Verzorgt en
impregneert
HABiol UV verzorgt en impregneert houten oppervlakken duurzaam. De sterk antibacteriële werking
van de biologische verzorgende olie vernietigt kiemen binnen 2 uur praktisch volledig. Reeds na 8
uur werkt HABiol UV desinfecterend! HABiol UV
vergroot de hygiëne met name in hygiënisch
gevoelige vertrekken als keuken, badkamer en kinderkamers en ook bij meubelen, antiek en houten
speelgoed. Bovendien zorgen de actieve UVbeschermingseigenschappen voor duurzaam
behoud van het uiterlijk en de waarde van met
HABiol UV behandelde houten oppervlakken.

Keuken

Parket

De natuurlijke, kiemreducerende eigenschappen van hout worden nog beter
met HABiol UV. Met name als er levensmiddelen bij aan te pas komen een
extra hygiëne-plus. Goed geïmpregneerd en UV-beschermde werkvlakken
vergemakkelijken bovendien de reiniging, verlengen de levensduur en
garanderen duurzaam het natuurlijke
karakter van het hout.

Parket staat bij inrichtingswensen
boven aan het lijstje. Toch zijn veel
mensen bang voor het intensieve
onderhoud en het schoonmaken
evenals voor lelijke beschadigingen
door vlekken en verbleking.
Hier toont HABiol UV ook bij toepassing op grote oppervlakken zijn kracht.
Gemakkelijk in het gebruik, probleemloze verwerking en zeer effectief:
goed geïmpregneerd en beschermd
worden verkleuringen door binnendringend vuil en door zonlicht, voorkomen.
Na het verplaatsen van meubelen blijkt
de beschermende werking wel zeer
indrukwekkend te zijn: regelmatig met
HABiol UV onderhouden parket behoudt
in het algemeen zijn natuurlijke kleur.

met actieve
kiembescherming

Geliefd en kostbaar meubilair heeft speciale verzorging
nodig zodat u er lang plezier aan beleeft en het zijn
waarde behoudt. Speciale stukken die gedeeltelijk in de
zon staan, krijgen door HABiol UV de noodzakelijke extra
verzorging. De UV-bescherming verhindert ook dat op door
boeken, vazen, beeldjes, etc. afgedekte plekken lelijke
kleurverschillen ontstaan ten opzichte van delen die wel
blootstaan aan licht.

Speelgoed
Houtverzorgingsproducten zonder schadelijke stoffen zijn
met name bij kinderspeelgoed onontbeerlijk.
Met de juiste verzorging biedt zelfs zwaar op de proef
gesteld „lievelingsspeelgoed“ heel lang plezier.
De diepte-impregnering verhoogt daarbij de bestendigheid
tegen vocht en wapent het speelgoed tegen vele kindereperimenten.

Meubilair
Houten meubelen hebben te lijden van UV- straling –
vooral wanneer ze slechts gedeeltelijk in de zon staan.
Verschillen in kleur en de kwaliteit van het oppervlak
worden al na korte tijd zichtbaar. HABiol UV gaat het verschieten tegen met een speciale UV-beschermingsformule.

binnen

Antiek

Uiterlijk en waarde behouden
Mooi en hoogwaardig houten meubilair voor buiten heeft
speciale verzorging nodig, die het nadelige effect van de
steeds sterker wordende UV-straling tegen kan gaan:
Verzwakking van houten bestanddelen, vernietiging van de
celstructuur, sterke wateropname.
met HABiol UV
zonder HABiol UV

Innovatieve technologie
Met nano-deeltjes op basis van
titaniumoxyde lukt het beschadiging
door het steeds agressievere UV-licht
aanzienlijk te reduceren.
Transparante UV-bescherming
Zichtbaar licht wordt door de slechts
10 NM grote nano-deeltjes niet gereflecteerd. Dat garandeert absolute
transparantie en daardoor de onvervalst
natuurlijke houtkleuren.
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Tuin

Boot
Nergens worden aan hout zulke hoge eisen gesteld als bij scheepsbouw
en -uitrusting. Oppervlakken die doorlopend bloot staan aan weer en
wind, hebben een heel speciale verzorging nodig. Hier zorgt HABiol UV
niet alleen voor het behoud van het uiterlijk en de waarde; de duurzame
bescherming tegen zonlicht en het binnendringen van water draagt ook
in beslissende mate bij aan het behoud van de functionaliteit.

Spel
Waar kinderen spelen zijn onbedenkelijke materialen en substanties een
absolute must. Pure biologische verzorgingsmiddelen zoals HABiol UV
zijn daarom uw eerste keuze en dat geldt zeer zeker voor speeltoestellen
van hout. Juist in de tuin en op speelplaatsen staan schommels, wippen,
klimtoestellen, zandbakken, etc. doorlopend bloot aan belasting door
vocht en zonlicht. Met HABiol UV verzorgde en UV-beschermde houten
oppervlakken zijn langer bestand tegen verwering en hebben daardoor
een sterk kiemreducerend effect.

& buiten

Hoogwaardige tuinmeubelen van hout behouden door verzorging met
HABiol UV langdurig hun waarde en hun fraaie uiterlijk.
Het duurzame effect wordt bereikt door de sterk impregnerende en UVbeschermende werking.
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