هایاکولوژیکوسایلچوبیآشپزخانهوفضایخارجی 
روغن 
تهیهشدهازموادخامطبیعیتجدیدپذیر،تنهادارندهگواهینامهمعتبرسالمتغذایی

وغنهایاکولوژیکریممرس
ر 

قبل از مصرف
خوب هم بزنید

برای فضاهای
داخلی

]Hartwachs-Öl [eco
 3ویژگی در یک محصول؛ رنگ ،روغن و واکس چوب برای فضای داخلی
ویژگیها:
محصول  3در  :1رنگ ،روغن و
واکس هر سه در یک محصول.
تهیه شده حداقل از  09درصد مواد
اولیه طبیعی تجدید پذیر.
• استفاده آسان و ضد لغزش.
• مطابق با اصول ارزیابی بهداشتی
محصوالت ساختمانی برای فضای
داخلی (طرح .)AgBB
• نفوذ عمیق و حفظ ساختار چوب.
• با دوام ،ضد لک و محکم .دارای
گواهی نامه DIN 68861-1B
مقاومت در برابر مواد خانگی (کوال،
چای ،قهوه ،سس ،سرکه و
محصوالت تمیز کننده).
• ظرف فلزی کامال قابل بازیافت.

موارد استفاده:
مخصوص فضای داخلی.
• کف و پلههای چوبی
• کف چوب پنبهای
• مبلمان چوبی
• پانلها و نوارهای چوبی
بسته بندی:
 373گرمی
 739گرمی
 2/3لیتری
مقدار مصرف:
• بسته به میزان جذب چوب و
ضخامت الیهها ،یک لیتر برای
تقریباً  29الی  23متر مربع در
دوالیه.

clear

2

نکات مهم:
برای رنگ آمیزی از غلتک ،قلممو و
پارچه میتوان استفاده کرد .داخل
کابینتها و کشوها یک الیه نازک کافی
است 29 .الی  39دقیقه بعد از اجرا با
یک پارچه نخی بدون پرز باقیمانده
مواد از سطح کار باید پاک گردد.
این
پارچههای آغشته شده به
محصول میتوانند خودبخود مشتعل
شوند .محصوالت اکولوژیک )(Vegan
مبتنی بر اطالعات ارائه شده از طرف
تهیه کنندگان مواد اولیه و فرآیندهای
تولیدی  Remmers ecoمیباشد.

intensive white

silver grey

walnut

ebony

light oak

teak

قبل از مصرف
خوب هم بزنید

برای فضاهای
داخلی

]Arbeitsplatten-Öl [eco

روغناکولوژیکوسایلچوبیآشپزخانه،دارایگواهینامهمعتبرسالمتغذایی 

ویژگیها:

تهیه شده حداقل از  09درصد مواد
اولیه طبیعی تجدید پذیر.
• استفاده آسان.
• نفوذ به عمق چوب و حفظ ساختار
چوب.
• دارای گواهی نامه DIN EN 71-3
(سالمت اسباب بازی).
• با دوام ،ضد لک و محکم .دارای
گواهی نامه DIN 68861-1B
مقاومت در برابر مواد خانگی و
غذایی (کوال ،چای ،قهوه ،سس،
سرکه و محصوالت تمیز کننده).
• ظرف فلزی کامال قابل بازیافت.

موارداستفاده:
مخصوص فضای داخلی و آشپزخانه.
• ظروف چوبی آشپزخانه
• کابینت چوبی آشپزخانه
• میزهای چوبی و رویههای چوبی
• اسباب بازی کودکان
• صندلی و مبلمان چوبی
بستهبندی :
 573گرمی
 739گرمی
مقدارمصرف:
• بسته به میزان جذب چوب و
ضخامت الیهها ،یک لیتر تقریبا
برای  09الی  03متر مربع در دوالیه.
بهتر است بصورت  0الیه نازک زده
شود.

نکاتمهم:
برای رنگ آمیزی از غلتک ،قلممو و برای
مبلمان از پارچههای تنظیف و کتان
میتوان استفاده کرد .برای اجرای الیه
دوم سمباده زدن بین الیهها نیاز
نیست .داخل کابینتها و کشوها یک
الیه نازک و با استفاده از پارچه نخی
کافی است .پارچههای آغشته شده به
محصول  Arbeitsplatten-Ölمیتوانند
خودبخود مشتعل شوند ،به همین
دلیل  ،آنها باید در فضای آزاد یا در آب
نگهداری شوند .محصوالت اکولوژیک
) (Veganمبتنی بر اطالعات ارائه شده
از طرف تهیه کنندگان مواد اولیه و
فرآیندهای تولیدی Remmers eco
میباشد.

خودرنگ 
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قبل از مصرف
خوب هم بزنید

برای فضاهای
داخلی و خارجی

][eco
روغن اکولوژیکمحافظچوبومبلمانفضایسبز
ویژگیها:

تهیه شده حداقل از  08درصد مواد
اولیه طبیعی تجدید پذیر.
• پایه آب.
• ضد لغزش.
• مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی و
اشعه ماوراء بنفش.
• جلوگبیی از خشک شدن چوب.
• حفظ تنفس چوب.
• ظرف فلزی کامال قابل بازیافت.

Gartenholz-Öle

موارداستفاده:
مخصوص فضاهای داخلی و خارجی.
• مبلمان فضای سبز
• تراس چوبی
بستهبندی :
 057گرمی
 2/5لیتری

نکاتمهم:
با استفاده از قلم موی آکریلیک و در
راه چوب اجرا شود .بالفاصله بعد از
اجرا ،روغن اضافی داخل شیارها باید
با یک پارچه تمیز پاک گردد.
محصوالت اکولوژیک ) (Veganمبتنی
بر اطالعات ارائه شده از طرف تهیه
کنندگان مواد اولیه و فرآیندهای
تولیدی  Remmers ecoمیباشد.

 5لیتری

مقدارمصرف :
بسته به شرایط سطح کار ،یک لیتر
برای تقریباً  17متر مربع.

Bangkirai

Douglasie

Teak

Larch

Patina

Clear
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برای فضاهای
داخلی و خارجی

قبل از مصرف
خوب هم بزنید

]Öl-Dauerschutz-Lasur [eco
روغنمحافظدائمیچوببرپایهآببرایمصارفداخلیوخارجی
ویژگیها:

تهیه شده حداقل از  08درصد مواد
اولیه طبیعی تجدید پذیر.
• پایه آب.
• بدون چکه.
• مقاوم در برابر شرایط آی و هوایی و
اشعه ماوراء بنفش.
• االستیکی.
• حفظ تنفس چوب.
• ظرف فلزی کامال قابل بازیافت.

محلاستفاده:
مناسب برای فضای داخلی و خارجی.
• درب و پنجرهها
• کرکرهها
• نردهها
• تجهیزات چوبی زمین بازی

نکاتمهم:
برای کف چوبی ،عرشههای چوبی و
تراس مناسب نیست .محصوالت
اکولوژیک ) (Veganمبتنی بر
اطالعات ارائه شده از طرف تهیه
کنندگان مواد اولیه و فرآیندهای
تولیدی  Remmers ecoمیباشد.

بستهبندی :
 758گرمی
 2/5لیتری
مقدارمصرف:
• بسته به شرایط سطح کار ،یک لیتر
برای تقریباً  77متر مربع.

mahogany

silver grey

palisander

teak

*white

pine

*clear

walnut

stone pine/larch

pine

طیفرنگ،رویچوبممکناستمتفاوتباشد .
*بهدلیلمقاومتکمدربرابراشعهماوراءبنفش،نبایدبرایچوبهایدرمعرضنورمستقیمخورشیداستفادهکرد.
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قبل از مصرف
خوب هم بزنید

برای فضاهای
داخلی و خارجی

]Öl-Farbe [eco

روغن اکولوژیک محافظ چوب برای فضای داخلی و خارجی

نکات مهم:
برای چوبهایی که تازه اشباع شدهاند
مناسب نیست .برای صندلی و نیمکت
یک الیه از این محصول از تغییر رنگ
جلوگیری میکند .برای این منظور روغن
 Öl-Farbeبا نسبت  3:3با Öl-
 Dauerschutz-Lasurمخلوط و استفاده
میشود ..برای طیفهای روشن و سفید
 1الیه توصیه میشود .محصوالت
اکولوژیک ) (Veganمبتنی بر اطالعات
ارائه شده از طرف تهیه کنندگان مواد
اولیه و فرآیندهای تولیدی Remmers
 ecoمیباشد.

موارد استفاده:
ویژگیها:
تهیه شده حداقل از  07درصد مواد مناسب برای فضای داخلی و خارجی .
اولیه طبیعی تجدید پذیر.
• درب و پنجرهها
• کرکرهها
• پایه آب.
• نردهها
• بدون چکه.
• تجهیزات چوبی زمین بازی
• بدون پوسته پوسته شدن.
• مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی و • صندلی و نیمکت
اشعه ماوراء بنفش.
بسته بندی:
• االستیکی.
 057گرمی
• حفظ تنفس چوب.
 2/5لیتری
• ظرف فلزی کامال قابل بازیافت.
 5لیتری
مقدار مصرف:
• یک لیتر تقریباً برای  31الی  35متر
مربع در دو الیه.

white

maroon

walnut

jet black

basalt gray

Cream

Scandinavian red

light grey

anthracite grey

pigeon blue

fir green

tobacco

window grey

طیف رنگ روی چوب ممکن است متفاوت باشد.
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(+90) 531 822 9636
(+90) 532 241 8439
(+98) 912 580 8038
info@remmers.ir
www.remmers.ir

