Profesionální
ochrana
dřeva

impranol®-teoma
Přirozená péče pro váš zahradní nábytek
Dřevo v zahradě potřebuje ochranu a péči. I odolné tropické a tvrdé dřeviny,
jako teak, bangkirai, douglaska, nebo modřín bez péče rychle stárnou a stávají
se nevzhlednými. Pro tyto dřeviny byl vyvinut Impranol Teoma. Olej proniká hluboko
do dřeva, zarovnává jeho strukturu a dělá dřevo odolným proti vodě a zašpinění.
Vaše dřevo působí opět oživle, je příjemné na dotek a nechá se lehce čistit. Právě
zahradní nábytek, jako židle, lavice a stoly, ale i terasy, dřevená obložení, pergoly
a dřevěné zahradní stěny získávají viditelně na hodnotě. Impranol teoma je prostý
nebezpečných látek a proto je jej možné použít ve venkovním i vnitřním prostředí.

Olej se doporučuje zvláště pro dřeviny:
Bangkirai, iroko, modřín, robinie, douglaska, meranti, afzelia, teak, mahagon,
bangossi a tlakově impregnované dřeviny.

Impranol®-teoma
A vaše dřevo v zahradě
zůstane dlouho pěkné
Péče o dřevo je lehká

Správné odstíny

Práce s olejem impranol teoma je
neuvěřitelně lehká. Nejdříve očistíte
dřevo od hrubých nečistot a poté
provedete dva nátěry impranol
teoma (nejlépe ve směru dřevních
vláken). Hotovo.
Teď je dřevo chráněno před
znečistěným a vlhkostí. Dešťová
voda steče z ošetřených ploch
a dřevo nebude vlhké. A ještě:
pěkné přírodní odstíny nátěru znovu
oživí zašedlé dřevo.

Impranol teoma se vyrábí ve třech
transparentních odstínech.
Pro světlé dřeviny se nabízí odstín
natur, nebo bangkirai, pro střední
douglasie a pro tmavé teak. Vhodný
odstín najdete ve vedle stojící
tabulce.

Krása zůstane

impranol teoma

Protože je impranol teoma otevřeně
pórovitý a prodyšný nátěr, nehrozí
jeho odloupnutí. Dřevo se může vždy
bez jakéhokoliv broušení
znovu natřít.

odstín

Sytost odstínu

Doporučený pro dřeviny

Natur
bezbarvý
		

Modřín, douglaska,
impregnované dřevo

bangkirai

Světlý
odstín

Bangkirai, iroko, modřín, robini

douglaska

Střední
odstín

Douglaska, meranti, afzelia,

teak
Tmavý odstín
		

Vaše přednosti na první pohled:

Teak, mahagon, bongossi,
impregnované dřevo

VÁŠ ODBORNÝ PRODEJCE

n Oživuje zašedlé dřevo
n Proniká hluboce do podkladu
n Otevřeně pórovitý a prodyšný
n Po zaschnutí bez zápachu
n Odpuzuje vodu a nečistoty
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