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Про компанію "Bionic-Нouse"

Науково-виробниче підприємство "Bionic-house"
з 1999 року займається розробкою екологічно чистих
і безпечних для людини засобів обробки і захисту
деревини.
15-ти річний досвід науково-дослідної діяльності
підприємства, на чолі з висококваліфікованими
фахівцями, дає можливість постійно покращувати
технічні і експлуатаційні характеристики захисних
складів. Ми невпинно удосконалюємо
характеристики своїх продуктів, разом із
зростаючими вимогами споживачів до якості,
з урахуванням охорони довкілля і безпеки продукції.

Метою науково-дослідної діяльності "Bionic-house"
є розробка інноваційних рішень, а також
удосконалення тих, що існують у бік збільшення
терміну служби захисних властивостей засобів.
Кожен продукт, що випускається, має чудову якість
і запропонований Вам лише після ретельних
досліджень і багаточисельних випробувань.
Це дозволило нашому підприємству створити імідж
виробника надійних і безпечних засобів захисту для
деревини. Всі розробки ведуться з урахуванням
побажань споживачів, яким ми завжди готові надати
консультаційну підтримку.
Кожен продукт має санітарно-епідеміологічний
висновок МОЗ України.

"Bionic-House" – працюємо в тандемі з природою!
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Захист деревини

Від чого захищають деревину засоби "Bionic-house" ?
 ЗАХИСТ ДЕРЕВИНИ ВІД УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ

 КОМАХИ-ШКІДНИКИ.

І ВОЛОГИ.
Сонце у поєднанні з опадами, може викликати
руйнування і зміну кольору незахищеної деревини на
протязі декількох тижнів. Щоб цього уникнути,
рекомендується застосовувати наші атмосферостійкі
тоновані покриття – Facade Lasur, Aqua Color, Terrace Oil,
Pastel Wood Color, Wood Wax.

Шкідники в процесі своєї життєдіяльності знищують
поверхневі шари. Щоб уникнути останніх двох
факторів, застосовуйте антисептик виробництва
"Bionic-House" - Organic Protect (Антикомахи).

Переваги антисептиків "Bionic-House« з льняною олією:
• Глибоке проникнення в деревину важковимивний;
• Пом'якшує деревину;
ПЛІСНЯВА, ГРИБОК, СИНЕВА.
Деревина з моменту вирубування, піддається постійному • Знижує процеси розтріскування;
процесу руйнування. Мікроорганізми у великій кількості • Підкреслює структуру деревини;
містятся в дереві з самого початку життя і якщо з ними не • Збільшує вологостійкість.
боротися, то у результаті - їх життєдіяльність може
збільшити капілярні властивості деревини. В підсумку –
виросте водопоглинання і прискориться процес гниття.
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Зміст

Лінія Фарби

5-11

Линия Лаки

23-29

Лінія Антисептики

12-15

Линия Вогнебіозахист

30-33

Лінія Олії

17-22
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Лазурь: внутрішній та зовнішній захист дерев’яних поверхонь

AQUA COLOR UV-PROTECT

Фарби
Ваше натхнення можливості "Bionic-House"!

Акрилова лазур – антисептик для деревини
для робіт всередині та зовні приміщень
Водно-дисперсійна акрилова лесуюча лазур для тонування, фарбування та одночасного
біологічного захисту дерев'яних поверхонь.

ВЛАСТИВОСТІ:
 Паропроникність, висока адгезія і еластичність
плівки, тиксотропність.
 Стабільне збереження еластичності: відсутність
відшарування навіть при екстремальних
атмосферних діях.
 Просте нанесення і довговічний захист.
 Кольоровитривалість та атмосферостійкість.
 Захист від УФ-випромінювання.
 Має антисептичні властивості.
 Експлуатаційний термін до 5-7 років.
ЗАСТОСУВАННЯ:
 Для внутрішніх та зовнішніх робіт.
 Для усіх видів деревини.
 Перекриття старих поверхонь.
 Застосовується для старої і нової деревини.

ОБРОБКА:
 Поверхню зачистити від кори, пилу і бруду.
 Суху поверхню відшліфувати і відчистити.
 Перед застосуванням лазур ретельно перемішати.
 Наносити пензлем або валиком в
2-3 прийоми з інтервалом в
2-4 години, при температурі не нижче 8°С.
 При необхідності розвести з водою до 10%.
ВИСИХАННЯ:
При температурі 20°С і відносній вологості
повітря 65% - 2-4 години.
При нижчих температурах і високих рівнях
вологості повітря, процес висихання може істотно
сповільнитися.
ПАКУВАННЯ: пластикова тара, бляшане відро з
антикорозійним покриттям (л.)

Витрати: 12-14 м²/1 л в залежності від породи деревини.
Точні витрати встановлюються пробним нанесенням на об'єкті.

5

Лазур: внутрішній та зовнішній захист дерев’яних поверхонь
Безперечні переваги:
 Використовуємо тільки високопрофесійну дисперсію для
дерева (Німеччина).
 Тільки високоякісні кольорові пігменти (Франція).
 Використовуємо високоякісний
УФ-стабілізатор (захист від ультрафіолету).
 Висока якість за доступними цінами.
 Фарба відповідає усім стандартам Євросоюзу.

Кольори в наявності

Тонуємо акрилову лазур в 20 кольорів

Пропонуємо до уваги кольорову палітру, яка включає в себе, як стандартні кольори, так і унікальні кольорові рішення.
"Bionic-house" постійно відстежує асортимент кольорової гами, яка відповідає останнім трендам і модним тенденціям.

*Зверніть увагу, що на реальний колір покриття впливає якість шліфовки, витрати матеріалу і склад деревини.
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Зовнішній захист дерев’яних конструкцій

FACADE LASUR

Фарби
Ваше натхнення можливості "Bionic-House"!

Декоративна лазур, яка містить натуральну льняну олію.
Використовується для зовнішніх робіт з інноваційною
комбінацією діючих речовин
Фасадна лазур виконує роль надійного покриття для дерев'яних фасадів, дерев'яних
садових меблів, альтанок, веранд та дерев'яних деталей екстер'єру.

ВЛАСТИВОСТІ:
 Глибоко проникає в структуру деревини.
 Відштовхує воду і регулює вологість дерева.
 Не тріскається і не відшаровується.
 Захищає від синяви, гнилі, водоростей, грибків
і ультрафіолету.
 Можливе перефарбовування без видалення або
шліфування.
ЗАСТОСУВАННЯ:
 Для всіх видів деревини.
 Для фасадів будинків, воріт, заборів, облицювання,
альтанок та інше.

Витрати: 10-12 м² /1 л (не меньше 2 шарів).

ОБРОБКА:
 Деревина має бути чистою і сухою, лазур наносити
у напрямку волокна деревнини.
 Засіб наноситься в 2 шари пензлем, валіком або
методом повітряного розпилення в
нерозбавленому стані.
 Перед нанесенням зовнішні ділянки деревини
грунтуються антисептиком (наприклад, Organic
Protect).
ВИСИХАННЯ:
При температурі 20°С і відносній вологості
повітря 65% - 2-4 години.
При нижчих температурах і високих рівнях
вологості повітря, процес висихання може істотно
сповільнитися.
ПАКУВАННЯ: бляшане відро (л.)
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Внешняязахист
защита
деревянных
конструкций
Зовнішній
дерев’яних
конструкцій
Переваги:
У складі лазурі ми використовуємо натуральні льняні олії і алкідноуретанову смолу. Вона є аліфатичною і при її виробництві використовується
деароматичний уайт-спіріт.
Таким чином, покриття є більш універсальними та наділені високою
атмосферостійкістю і світлостійкістю, тривало зберігають декоративні
властивості під дією атмосферних чинників.

Кольори в наявності

Тонуємо фасадну лазур в 20 кольорів

Пропонуємо до уваги кольорову палітру, яка включає в себе, як стандартні кольори, так і унікальні кольорові рішення.
"Bionic-house" постійно відстежує асортимент кольорової гами, яка відповідає останнім трендам і модним тенденціям.

*Зверніть увагу, що на реальний колір покриття впливає якість шліфовки, витрати матеріалу і склад деревини.
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Зовнішній захист дерев’яних конструкцій

PASTEL WOOD COLOR

Фарби
Ваше натхнення можливості "Bionic-House"!

Акрилова лазур для дерева антисептичної дії
Антисептичний засіб для декоративної обробки деревини всіх порід.
Застосовується для фарбування дерев'яних фасадів, вікон і дверей.
Утворює міцне і довготривале захисно-декоративне покриття з шовковистим глянцем,
швидко висихає і є світлостійким.

ВЛАСТИВОСТІ:
 Швидковисихаюча з підвищеним укривним
ефектом.
 Утворює міцне і довговічне захисно-декоративне
покриття з шовковистим глянцем.
 Має атмосферостійкі і грязевідштовхувальні
властивісті, світломіцна.
 Не утворює крапель і підтьоків.

ОБРОБКА:
 Перед нанесенням дуже ретельно перемішати на
протязі 5 хвилин - від цього залежить точність
відтінку!
 Дерев'яні конструкції мають бути сухими,
очищеними від бруду, жиру і олії.
 Вологість деревини не повинна перевищувати: в
хвойних порід 13-15 %, у листяних – 10-12 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:
 Застосовується для всіх видів деревини.
 Використовується для фарбування дерев'яних
фасадів, вікон, дверей і т.п.

ВИСИХАННЯ:
При температурі + 20 °C:
• через 2 години суха відносно пилу;
• через 6-8 годин на дотик;
• через 10-12 годин можна наносити другий шар;
• через 24 години - шліфувати.
ПАКУВАННЯ: пластикова тара, бляшане
відро з антикорозійним покриттям (л.)

Витрати: 12-14 м² /1 л в залежності від породи деревини.
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Зовнішній
Внешняя
захист
защита
дерев’яних
деревянных
конструкцій
конструкций
Переваги:






Екологічна безпека засобу.
Пігменти рівномірно розподіляються при
тонкошаровому нанесенні.
Професійна дисперсія.
Нульова токсичність, висока покриваність матеріалу
і швидке висихання.

Кольори в наявності

Тонуємо акрилову лазур в 20 кольорів

Пропонуємо до уваги кольорову палітру, яка включає в себе, як стандартні кольори, так і унікальні кольорові рішення.
"Bionic-house" постійно відстежує асортимент кольорової гами, яка відповідає останнім трендам і модним тенденціям.

*Зверніть увагу, що на реальний колір покриття впливає якість шліфовки, витрати матеріалу і склад деревини.
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Внутрішній та зовнішній захист дерев’яних поверхонь

WOOD WAX

Фарби
Ваше натхнення можливості "Bionic-House"!

Воскова емульсія по дереву стійка до стирання
Високоефективний декоративний, стійкий до погоди і брудовідштовхувальний засіб для
деревини з підвищеною стійкістю, на акриловій основі, модифікований поліуретановою
смолою з додаванням воскової емульсії. Використовується для внутрішніх і зовнішніх
робіт.

ВЛАСТИВОСТІ:
 Стійкий до погоди і брудовідштовхувальний засіб
для деревини з підвищеною стійкістю до стирання.
 Спеціальні домішки додають міцності та
максимального водовідштовхування.
ЗАСТОСУВАННЯ:
 Застосовується при виконанні внутрішніх і
зовнішніх обробних робот.
 Воскова емульсія ідеально підходить для покриття
меблів, оскільки, створює приємні відчуття при
дотику.
 Використовується для будь-яких дерев'яних
деталей, таких як, дерев'яні обшивки, альтанки,
у тому числі гаражі, забори, для ремонту вже
оброблених поверхонь.
 Для зовнішніх робіт застосовується лише в
тонованому вигляді.
Витрати: 12-14 м² /1 л в залежності від породи деревини.

ОБРОБКА:
 Перед використанням ретельно перемішати.
 На зовнішню поверхню наносити 2-3 шари,
всередині приміщень вистачає на 1-2 шари.
 Наносити пензлем для акрилових лаків,
рівномірними рухами з втиранням в основу.
 Уникати перерв при нанесенні на одну поверхню.

ВИСИХАННЯ:
Не больше 2 годин при температурі 18-22°С.

ПАКУВАННЯ: пластикова тара (л.)

11

Зовнішній захист дерев’яних конструкцій

ORGANIC PROTECT

Антисептики
Bionic-House - меньше
розмов, більше захисту!

Безбарвний грунтовочний антисептик з натуральною
льняною олією для зовнішньої обробки деревини
Уповільнює проникнення вологи і поширення цвілі. Застосовується для обробки всіх
дерев'яних конструкцій, що підлягають подальшій обробці лесуючими або криючими
матеріалами. Organic Protect не захищає дерев'яну поверхню від дії сонячного світла,
тому покривне фарбування рекомендується робити якнайскоріше!

ВЛАСТИВОСТІ:
 Не забарвлює і підкреслює структуру деревини.
 Швидке висихання.
 Профілактика зараження гниллю, синявою і
комахами.
 Не роз'їдає метал і скло.
 Після просочення можна фарбувати
будь-якими лаками і фарбами.
 Хороша адгезія – підходить для всіх лесуючих і
криючих фарб "Bionic-house".
ЗАСТОСУВАННЯ:
 Для зовнішніх робіт і для всіх порід деревини.
 Для пиляних і струганих дерев'яних поверхонь.
 Використовується для фасадів, огорож, заборів,
дверей, вікон, балконних і сходових поручнів.

ОБРОБКА:
• Деревина має бути сухою.
• Наноситься пензлем або валиком.
• Готовий до використання і не підлягає
розбавленню.
ВИСИХАННЯ:
При температурі +20°С і з відносною вологістю
повітря 65% до 24 годин. Низькі температури і
висока вологість повітря збільшують процес
висихання. Подальше покриття лазурю і лаками
можливо не раніше, чим через 24 години.

ПАКУВАННЯ: жестяна банка (л.)

Витрати: на один шар 10-12 м² /1 л в залежності від породи деревини.
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Зовнішній захист дерев’яних конструкцій

Антисептики
Bionic-House - меньше
розмов, більше захисту!

BASE IMPREGNAT 1:10
Транспортний антисептик для деревини

Застосовується з метою захисту деревини в агресивних умовах і знищення вогнищ
зараження спорами грибка і синяви, дереворуйнівній цвілі на пиломатеріалах, балках,
брусах, колодах і конструкціях з деревини.

ВЛАСТИВОСТІ:
 Ефективний тимчасовий захист від синяви і цвілі,
грибків та бактерій.
 Економічна концентрація продукту в розчині при
вживанні.
 Не забарвлює дерев'яні поверхні.
 Забезпечує збереження свіжоспиляних
пиломатеріалів.
ЗАСТОСУВАННЯ:
 Для обробки всіх порід деревини.
 Швидка обробка свіжозрубаного і свіжоспиляного
кругляка і пиломатеріалів.
 Для збереження якості деревини.
 Захист пиломатеріалів різних порід натуральної
вологості або вологості вище транспортної.
Витрати: 100-250 г/м² в розведеному стані.

ОБРОБКА:
 Очистити поверхню, додати в концентрат
необхідну кількість води і перемішати.
 Способи використання: занурення, обливання,
нанесення методом розпилення.
 Обробку слід проводити відразу після валяння або
розпилювання деревини.
 Оброблену деревину слід захистити від
потрапляння води до повного висихання.
ВИСИХАННЯ:
Не більше 24 годин при температурі від плюс 18-20°С.
ТЕРМІН ДІЇ: залежно від концентрації, термін дії може
варіюватися від півроку до 20 років.
ПАКУВАННЯ: пластикова каністра (л.)
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Зовнішній захист дерев’яних конструкцій

BASE IMPREGNAT

Антисептики
Bionic-House - меньше
розмов, більше захисту!

Антисептик на водній основі для захисту від гниття і
синяви з інсектицидною дією
Готовий до вживання водний розчин ефективного і безпечного органічного біоцида
нового покоління, що швидко вбиває плісневі грибки, водорості, лишайники, бактерії і
інші мікроорганізми. Безбарвний антисептик грунтовки не захищає деревину від дії
сонячного світла, тому фінішну обробку рекомендується робити якнайскоріше.

ВЛАСТИВОСТІ:
 Добра проникаюча здатність в основу і додаткове
зміцнення структури деревини.
 Захист від гнилі, грибка, синяви, водоростей.
 Хороша адгезія для подальших покриттів –
застосовується для всіх лесуючих і криючих фарб
"Bionic-house".
ЗАСТОСУВАННЯ:
 Використовується для зовнішніх робіт.
 Для обробки всіх порід деревини.
 Для сухої і вологої деревини.
 Застосовується для обробки елементів дерев'яних
конструкцій, що деформуються і не деформуються
(вікна, вхідні двері, обшивка і т.п.).

ОБРОБКА:
 Перед вживанням грунтовку перемішати.
 Основа має бути чистою і вільною від жиру,
воску, бруду і пилу.
 Не змішувати з іншими засобами.
 Антисептик наносити щіткою, валиком або
розпилювачем в 1 шар при температурі не нижче
+8°С .
ВИСИХАННЯ:
Близько 2 годин при +20°С і відносній вологості
повітря 65%. Прискорене висихання при +30°С
близько 1 години.
ТЕРМІН ДІЇ: залежно від концентрації, термін дії
може варіюватися від півроку до 10 років.
ПАКУВАННЯ: пластикова каністра (л.)

Витрати: на один шар 4 м²/л в залежності від породи деревини.
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Грунтування стін та стель зовні і всередині приміщень

Антисептики
Bionic-House - меньше
розмов, більше захисту!

АКРИЛОВА ГРУНТОВКА
Акрилатна грунтовка для грунтування нових
та очищених пофарбованих дерев'яних поверхонь
Призначена для грунтування деревостружкових і деревоволокнистих плит.
Застосовується для грунтування стін і стель зовні і всередині приміщень у випадках, коли
грунтовка повинна мати хороші адгезійні властивості.

ВЛАСТИВОСТІ:
 Володіє хорошими гідрофобними властивостями і
забезпечує рівномірне нанесення подальшого
покриття.
 Покращує зчеплення дерев'яної поверхні і фінішної
фарби.
 Володіє високою адгезією.
 Оптимізує нанесення і витрати фінішного покриття.

ОБРОБКА:
 Поверхня має бути сухою.
 Очистити її від пилу і бруду.
 Після висихання поверхню відшліфувати.
 Перед використанням грунтовку ретельно
перемішати.
 Нанести 1 шар грунтовки валиком або
розпилювачем.

ЗАСТОСУВАННЯ:
 Підходить для грунтування нових і очищених
пофарбованих поверхонь.
 Використовується зовні і всередині приміщень.
 Застосовується для грунтування перед фінішним
покриттям.

ВИСИХАННЯ:
Час висихання при температурі 18-20°С і відносній
вологості 50% - 1 година.

Витрати: 8-10 м² /1 л в залежності від породи деревини.

ПАКУВАННЯ: пластикова тара (л.)
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Зовнішній захист дерев’яних конструкцій

Олія
Bionic-House - інновації
і традиції!

ORGANIC PROTECT OIL
Олія для захисту деревини від вологи, бруду
і розтріскування з антисептичною дією

Застосовується для зовнішніх поверхонь: садових меблів, терас, сходів, причалів.
Олія призначена для захисту поверхні від вологи і бруду, а також, значно зменшує
процес посіріння і розтріскування деревини.

ВЛАСТИВОСТІ:
 Профілактична дія проти грибка.
 Забезпечує стійкість до набухання.
 Не перешкоджає влагообміну.
 Зменшує ростріскуванність.
 Має брудовідштовхувальні і водовідштовхувальні
властивості.

ОБРОБКА:
 Придатна до використання і не вимагає
розмішування.
 Продукт наноситься пензлем або валиком
уздовж напряму волокон.
 Деревина має бути сухою і чистою.
 Після висихання нанести другий шар.

ЗАСТОСУВАННЯ:
 Застосовується для зовнішніх робіт.
 Для обробки всіх порід деревини.
 Для будь-яких дерев'яних виробів і дерев’яних
поверхонь.

ВИСИХАННЯ:
Приблизно 24 години, при температурі +20°С
і з відносною вологістю повітря 65%.
Низькі температури і висока вологість повітря
збільшують процес висихання.
ПАКУВАННЯ: жестяна банка (л.)

Витрати: на один шар 10-12 м² /1 л в залежності від породи деревини.
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Олія: зовнішній захист дерев’яних конструкцій

TERRACE OIL

Олія
Bionic-House - інновації
і традиції!

Олія на льняній основі з натуральним бджолиним воском
для обробки терасної дошки і садових меблів
Доглядає за деревиною і відмінно захищає її від вологи і забруднень. Масло стійке до
стирання, освіжає колір і при цьому зберігає унікальну текстуру дерев'яних терас,
підлоги та інших предметів екстер'єру.

ВЛАСТИВОСТІ:
 Застосовується для всіх видів деревини.
 Утворює водовідштовхувальну поверхню, не
закриває пори деревини.
 Оберігає від розтріскування і ефекту сірої поверхні,
атмосферостійке.
 Зберігає і підсилює натуральний колір деревини.
 Захищає від ультрафіолету і в тонованому вигляді
підсилює ефект захисту.

ОБРОБКА:
 Поверхня має бути сухою і очищеною від
забруднень, воску і жиру.
 Вміст вологи в деревині не повинен перевищувати
18%.
 Продукт наноситься пензлем або губкою уздовж
напряму волокон методом втирання.
 Рекомендується обробка в 1 або 2 шари.

ЗАСТОСУВАННЯ:
 Для обробки всіх порід деревини.
 Захист терасної дошки.
 Захист і догляд для садових меблів з твердих порід
дерева.
 Для зовнішніх пиляних і струганих дерев'яних
поверхонь – підкреслює їх натуральний колір і
створює водовідштовхувальну плівку.

ВИСИХАННЯ:
Приблизно 24 години, при температурі +20°С
і з відносною вологістю повітря 65%.
Низькі температури і висока вологість повітря
збільшують процес висихання.

Витрати: 8-12 м²/1 л в залежності від породи деревини.

ПАКУВАННЯ : жестяне відро (л.)
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Олія: зовнішній захист дерев’яних конструкцій
Чому варто придбати терасне масло “Bionic House”?
Покриття додає деревині водовідштовхувальні властивості, перешкоджає
проникненню води, залишаючи пори дерев’яної поверхні відкритими (дерево
дихає) і оберігає його від розтріскування.
У складі олії ми використовуємо натуральну льняну олію і алкідуно-уретанову
смолу. Вона є аліфатичною і при її виробництві використовується
деароматічеський уайт-спіріт. Таким чином, покриття є більш універсальними і
володіють високою атмосферо і світлостійкістю, тривало зберігають декоративні
властивості під дією атмосферних чинників.

Кольори в наявності

Тонуємо терасне масло в 8 кольорів

Пропонуємо до уваги палітру кольорів,
яка включає, як стандартні кольори,
так і унікальні рішення.
"Bionic-house" регулярно відстежує
асортимент кольорової гами, яка
відповідає останнім трендам і модним
тенденціям.

*Зверніть увагу, що на реальний колір покриття впливає якість шліфовки, витрати матеріалу і склад деревини.
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Олія

Олія: внутрішня обробка

Bionic-House - інновації
і традиції!

ОЛІЯ ДЛЯ ДЕРЕВА З ВОСКОМ
Льняна олія з вмістом натурального воску
Натуральний засіб для дерева, може використовуватися, як самостійне декоративне
покриття, ідеально підходить для будинків і зрубів, меблів, дверей, дерев'яних настилів
з будь-якого виду деревини, для внутрішніх і зовнішніх робіт.

ВЛАСТИВОСТІ:
 Досконала біологічна безпека.
 Оберігає деревину від розтріскування та ефекту
«сірої» поверхні.
 Містить природні антисептичні речовини проти
мікроорганізмів.
 Утворює водовідштовхувальну поверхню, не
закриває пори деревини.
 Підвищує міцність верхнього шару дерева,
гипоалергічне.
ЗАСТОСУВАННЯ:
 Для обробки всіх порід деревини.
 Захист стін, стель, дверей, плінтусів, декоративних
балок, виробів з клеєної деревини, ДСП, підлоги.
 Рекомендовано для меблів.

ОБРОБКА:
 Перед використанням олії, поверхня має бути
сухою і очищена від пилу і бруду.
 Перед використанням і під час роботи
перемішувати.
 Обробити поверхню до насичення пензлем
1-2 рази.
 Зайву олію, що не вбралася, видалити тканиною
не пізніше, ніж через 1 годину після нанесення.
ВИСИХАННЯ:
До 24 годин при температурі +20°С при відносній
вологості повітря 65%. Низькі температури і висока
вологість повітря подовжують час висихання.
ПАКУВАННЯ: пластикова тара (л.)

Витрати: 8-10 м² /1 л в залежності від породи деревини.
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Олія: внутрішній захист дерев’яних конструкцій

ОЛІЯ ДЛЯ САУН

Олія
Bionic-House - інновації
і традиції!

Олія для захисту деревини від вологи та забруднень
в саунах і лазнях
Покриття, яке захищає дерево від різних видів забруднень. Не втрачає захисних
властивостей в умовах високих температур і сильної вологості - спрощує догляд за
дерев'яною обробкою парилок.

ВЛАСТИВОСТІ:
 Глибоко просочує деревину і не утворює плівки.
 Температуростійке, не змінює своїх властивостей
під впливом високих температур.
 Поверхні, оброблені засобом, менше нагріваються
і їх легко утримувати в чистоті.
 Склад екологічний, не має запаху, підсилює колір
дерева і підкреслює його структуру.
 Підвищує гігієнічність банних процедур.

ОБРОБКА:
 Наносити засіб пензлем або губкою, дати вбратися
в деревину.
 Якщо склад вмить вбереться в деревину,
повторити обробку.
 Нагріти сауну і стерти залишки масла чистою
тканиною.
 Наносити при температурі вище 5°С і з відносною
вологістю нижче 80%.

ЗАСТОСУВАННЯ:
 Для покриття дерев'яних полиць, тапчанів, лавок,
помостів, піддонів і поверхонь усередині парилок
чи лазень, які постійно контактують з тілом
людини.
 Для довготривалого захисту від вологи
і забруднень всередині саун.
 Допомагає створити атмосферу затишку і спокою.

ВИСИХАННЯ:
Приблизно 24 години, при температурі +20°С
і з відносною вологістю повітря 65%.
Низькі температури і висока вологість повітря
збільшують процес висихання.

Витрати: 8-12 м² /1 л в залежності від породи деревини.

ПАКУВАННЯ: пластикова тара (л.)
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Зовнішній та внутрішній захист дерев’яних конструкцій

Олія
Bionic-House - інновації
і традиції!

ВІСК УНІВЕРСАЛЬНИЙ
Натуральний бджолиний віск з додаванням льняної олії
Натуральний віск для дерева, може використовуватися як самостійне декоративне
покриття, ідеально підходить для будинків і зрубів, меблів, дверей, дерев'яних настилів
з сосни, тіка, дуба та інших порід деревини для внутрішніх і зовнішніх робіт.

ВЛАСТИВОСТІ:
 100% натуральний продукт.
 Глибоко просочується в деревину.
 Захищає і виділяє структуру деревини.
 Натуральний природний антисептик.
 Стійкий до УФ-випромінювання.
 Зносостійкий і не піднімає ворс.
 Не розтріскується і не злущується - дуже простий в
роботі.

ОБРОБКА:
 Нанести тонкий шар воску на поверхню за
допомогою щітки або тканини.
 Зайву частину матеріалу, яка більше не
вбирається, необхідно не пізніше, ніж через 2
години витерти.
 Нанести другий тонкий шар, після мінімального
терміну висихання першого шару – через 12-15
годин.

ЗАСТОСУВАННЯ:
Будь-які дерев'яні поверхні:
 Дерев'яні конструкції, фасади і панелі;
 Дитячі іграшки;
 Декоративні вироби з дерева;
 Лазні, сауни;
 Дерев'яні будинки;
 Вагонка, блок-хаус.

ВИСИХАННЯ:
Не менше 24 годин при температурі +20°С і відносній
вологості повітря 65%. Низькі температури і висока
вологість повітря збільшують процес висихання.

Витрати: 600 мл/10-12 м² в залежності від породи деревини.

ПАКУВАННЯ: пластикова тара (л.)
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Лак: внутрішня обробка

ЛАК УНІВЕРСАЛЬНИЙ (глянцевий)

Лаки
Bionic-House - винаходимо
нове, зберігаємо найкраще!

Лак на основі акрил-стирольного сополімера
Використовується для покриття стінової і стельової дерев'яної обробки, блок-хауса,
імітації бруса, вагонки, шпона і композитної деревини (OSB, ДСП, МДФ і ін.). Щоб
поліпшити зовнішній вигляд, додати потрібний відтінок або колір і захистити дерево від
вигорання і втрати зовнішнього вигляду.

ВЛАСТИВОСТІ:







Еластичність і стійкість до пожовтіння.
Не містить ЛОС, Apeo-free.
Економність – «Ціна/Якість».
Висока твердість і здібність до шліфовки.
Висока прозорість плівки і адгезія.
Зберігає колір.

ЗАСТОСУВАННЯ:
 Лак застосовується як захисне покриття для меблів,
меблевих комплектуючих і виробів з дерева.
 Використовується для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Витрати: 8-10 м² /1 л

ОБРОБКА:
 Перед використанням лаку, поверхня має бути
очищена від пилу і бруду.
 При нанесенні запобігати попадання прямих
сонячних променів, уникати протягів.
 Наносити лак щіткою або розпилювачем.
 Обов'язково ретельно перемішати!

ВИСИХАННЯ:
До 2-3 годин при температурі +20°С
і з відносною вологістю повітря 65%.
Низькі температури і висока вологість повітря
збільшують процес висихання.
ПАКУВАННЯ: пластикова тара (л.).
Глянцевий, матовий, напівматовий.
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Лак: внутрішня обробка

ЛАК ПАНЕЛЬНИЙ

Масла
Лаки Oil
Eco Premium

Bionic-House
Bionic-House--винаходимо
инновации
нове, зберігаємо
найкраще!
и традиции!

Акриловий водний лак для внутрішніх робіт по дереву
Лак універсального використання. Підходить для покриття дерев'яної поверхні і декору,
застосовується як захисне покриття для меблів, меблевих комплектуючих, виробів з
дерева, а також дерев'яних деталей інтер'єру.

ВЛАСТИВОСТІ:
 Швидкий набір твердості.
 Висока хімічна стійкість.
 Економність – «Ціна/Якість».
 Висока твердість і здібність до шліфовки.
 Висока прозорість плівки.

ОБРОБКА:
 Перед використанням лаку, поверхня має бути
очищена від пилу і бруду.
 При нанесенні запобігати попадання прямих
сонячних променів, уникати протягів.
 Покривати лаком в 2-3 шари з проміжним
шліфуванням через 2-4 години.
 Наносити лак щіткою або розпилювачем.
 Обов'язково ретельно перемішати!

ЗАСТОСУВАННЯ:
 Лак застосовується як захисне покриття для меблів,
меблевих комплектуючих і виробів з дерева.
 Використовується для внутрішніх робіт.

ВИСИХАННЯ:
До 2-3 годин при температурі +20°С
і з відносною вологістю повітря 65%.
Низькі температури і висока вологість повітря
збільшують процес висихання.
ПАКУВАННЯ: пластикова тара (л.).
Глянцевий, матовий, напівматовий.

Витрати: 8-12 м² /1 л
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Лак: внутрішня обробка

Лаки

ЛАК МЕБЛЕВИЙ (глянцевий)

Bionic-House - винаходимо
нове, зберігаємо найкраще!

Лак акриловий на водній основі
Містить мінеральні компоненти, що збільшують стійкість до миючих і поліруючих
засобів і механічних дій.

ВЛАСТИВОСТІ:
 Висока твердість і здібність до шліфовки.
 Швидкий набір твердості.
 Висока хімічна стійкість.
 Економність – «Ціна/Якість».
 Висока прозорість плівки.

ЗАСТОСУВАННЯ:
 Лак застосовується як захисне покриття для меблів,
меблевих комплектуючих і виробів з дерева.
 Використовується для внутрішніх робіт.

ОБРОБКА:
 Покривати лаком в 2-3 шари з проміжним
шліфуванням через 2-4 години.
 Наносити лак щіткою або розпилювачем.
 При нанесенні запобігати попаданню прямих
сонячних променів, уникати протягів.
 Перед використанням лаку, поверхня має бути
очищена від пилу і бруду.
 Обов'язково ретельно перемішати!
ВИСИХАННЯ:
До 2-3 годин при температурі +20°С
і з відносною вологістю повітря 65%.
Низькі температури і висока вологість повітря
збільшують процес висихання.
ПАКУВАННЯ: пластикова тара (л.).
Глянцевий, матовий, напівматовий.

Витрати: 8-10 м² /1 л

25

Лак: внутрішня обробка

ПАРКЕТНИЙ ЛАК

Лаки
Bionic-House - винаходимо
нове, зберігаємо найкраще!

Лак акрил-уретановий на водній основі для внутрішніх
робіт
Створений на основі гібрида поліуретанового акрилового полімерів і поєднує в собі
переваги кожного з них. Застосовується як високоякісне захисне покриття для підлоги
(паркет, ламінат, шпон, лінолеум і інших ПВХ-покритів), меблів і виробів з дерева.

ВЛАСТИВОСТІ:
 Висока хімічна стійкість.
 Зносостійкість.
 Стійкість до міграції пластифікаторів.
 Підкреслює структуру деревини.
 Стійкість до подряпин.
 Відсутність ефекту «пожовтіння» покриття.

ОБРОБКА:
 Перед використанням лаку, поверхня має бути
очищена від пилу і бруду.
 Покривати лаком в 2-3 шари з проміжним
шліфуванням через 2-4 години.
 Наносити лак щіткою або розпилювачем.
 При нанесенні запобігати попаданню прямих
сонячних променів, уникати протягів.
 Обов'язково ретельно перемішати!

ЗАСТОСУВАННЯ:
 Лак призначений для індустріального і
професійного використання diy-сегменту (ламінат,
паркет, лінолеум).
 Лак утворює еластичну плівку, не схильний до
розтріскування, має красивий зовнішній вигляд і
містить механічну твердість до стирання.

ВИСИХАННЯ:
До 2-3 годин при температурі +20°С
і з відносною вологістю повітря 65%.
Низькі температури і висока вологість повітря
збільшують процес висихання.
ПАКУВАННЯ: пластикова тара (л.).
Глянцевий, матовий, напівматовий.

Витрати: 10-12 м² /1 л (не меньше 2 шарів).

26

Лак для зовнішніх робіт

Лаки

ЛАК ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ

Bionic-House - винаходимо
нове, зберігаємо найкраще!

Водний лак для зовнішніх робіт по натуральному
дереву
Лак застосовується для фарбування дерев'яних поверхонь, експлуатованих на
відкритому просторі: дерев'яні конструкції, фасади, двері, віконні рами, меблі,
сходи і т.д.

ВЛАСТИВОСТІ:
 Зносостійкість.
 Стійкий блиск, не вигоряє.
 Висока хімічна стійкість.
 Атмосферостійкість і уф-стійкість.
 Еластичність.
 Стійкий до чистячих засобів.

ОБРОБКА:
 Наносити лак щіткою або розпилювачем.
 Покривати лаком в 2-3 шари з проміжним
шліфуванням через 2-4 години.
 Перед використанням лаку, поверхня має бути
очищена від пилу і бруду.
 Обов'язково ретельно перемішати!

ЗАСТОСУВАННЯ:
• Застосовується для декоративно-захисного
покриття дерев'яних поверхонь, як усередині, так і
зовні приміщень.
• Об'єкти використання: дерев'яні конструкції,
фасади, віконні рами, двері, панелі і т.д.

ВИСИХАННЯ:
До 2-3 годин при температурі +20°С
і з відносною вологістю повітря 65%.
Низькі температури і висока вологість повітря
збільшують процес висихання.

Витрати: 8-10 м² /1 л

ПАКУВАННЯ: пластикова тара (л.),
напівматовий і глянцевий.
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Лак: внутрішня обробка

ПАРКЕТНИЙ ЛАК

Лаки
Bionic-House - винаходимо
нове, зберігаємо найкраще!

Лак поліуретановий на водній основі для внутрішніх робіт
Застосовується як високоякісне захисне покриття для підлоги (паркет, ламінат, шпон,
лінолеум і інших ПВХ-покритів). У засобі використовується аліфатична уретановоалкідна смола. Вона є аліфатичною і при її виробництві використовується
деароматічеський уайт-спіріт.

ВЛАСТИВОСТІ:
 Висока хімічна стійкість.
 Зносостійкість.
 Стійкість до міграції пластифікаторів.
 Підкреслює структуру деревини.
 Стійкість до подряпин.
 Відсутність ефекту «пожовтіння» покриття.
 Глянцевий, матовий, напівматовий.

ОБРОБКА:
 Перед використанням лаку, поверхня має бути
очищена від пилу і бруду.
 Покривати лаком в 2-3 шари з проміжним
шліфуванням через 2-4 години.
 Наносити лак щіткою або розпилювачем.
 При нанесенні запобігати попаданню прямих
сонячних променів, уникати протягів.
 Обов'язково ретельно перемішати!

ЗАСТОСУВАННЯ:
 Лак призначений для індустріального і
професійного використання diy-сегменту (ламінат,
паркет, лінолеум).
 Лак утворює еластичну плівку, не схильний до
розтріскування, має красивий зовнішній вигляд і
містить механічну твердість до стирання.

ВИСИХАННЯ:
До 2-3 годин при температурі +20°С
і з відносною вологістю повітря 65%.
Низькі температури і висока вологість повітря
збільшують процес висихання.
ПАКУВАННЯ: пластикова тара (л.).
Глянцевий, матовий, напівматовий.

Витрати: 10-12 м² /1 л (не меньше 2 шарів).
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Лак: внутрішня і зовнішня обробка

ЯХТОВИЙ ЛАК

Лаки
Bionic-House - винаходимо
нове, зберігаємо найкраще!

Лак яхтовий для дерева
Алкідно-уретановий глянцевий лак швидкого висихання, призначений для дерев’яних
поверхонь у внутрішніх та зовнішніх приміщенях. Використовується для покриття
дерев’яних човнів та яхт, а також дверей, віконних рам, рейок, терас та інших деталей.

ВЛАСТИВОСТІ:
 Стійкий до дії зовнішніх погодних умов: сонця,
дощу, снігу, води.
 Речовини, що входять до складу лаку, захищають
від УФ-випромінювання, зменшують дію сонячних
променів на поверхню деревини.
 Стійкий до зтирання та дрібних подряпин, не
розтріскується.
 Створює міцну укривну плівку.
ЗАСТОСУВАННЯ:
 Застосовується для зовнішніх та внутрішніх робіт.
 Яхтовий лак від самого початку використовується для
фарбування дерев’яних поверхонь плавуючих
засобів, в тому числі тих, що стикаються з морською
водою.

Витрати: 1 л/ 8-12 м² в залежності від породи деревини.

ОБРОБКА:
 Перед використанням лаку, поверхня повинна бути
сухою і очищена від пилу і бруду.
 Вологість деревини не повинна перевищувати 20 %.
 Перед роботою лак ретельно перемішати.
 Допускаєтья розведення уайт-спірітом до 10 %.

ВИСИХАННЯ:
Проміжне (міжшарове) висихання - 4 години при
температурі + 20°С і відносній вологості повітря 65%.
Повне остаточне висихання - 24 години.
ПАКУВАННЯ: жерстяне відро (л.)
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Вогнезахист деревини

Fireproof metal

Вогнезахист
Cтрімкі інновації
у сфері обробки деревини!

Спучуюча вогнезахисна фарба для металевих конструкцій
Композиція на основі полівінілоацетатної дисперсії, антипіренів, наповнювачів та
спеціальних функціональних добавок. Забезпечує підвищення межі вогнестійкості
металевих конструкцій різноманітних об’єктів захисту до 90 хвилин включно.

ВЛАСТИВОСТІ:
 Забезпечує межу вогнестійкості R90 (90 хв.).
 Висока зносостійкість.
 Тривалий термін служби покриття.
 Добра адгезія покриття до поверхні металу
(1-2 бали).

ОБРОБКА:
 Ретельно перемішати до отримання однорідної
маси.
 Видалити старе лакофарбове покриття.
 Поверхню очистити від усіх неметалевих забруднень.
 Фарба може наноситися як механізованим способом
(безповітряним або повітряним агрегатами), так й
ручним методом – за допомогою пензля, валика в
2-3 шари.

ЗАСТОСУВАННЯ:
 Фарба призначена для вогнезахисту металевих
конструкцій, що експлуатуються всередині
житлових, виробничих та громадських приміщень
з неагресивним навколишнім середовищем,
а також на відкритому повітрі під навісом.

ВИСИХАННЯ:
 Тривалість сушіння кожного шару покриття
повинна становити не менше 6 годин за
температури (20±2)°С та відносній вологості
повітря не більше 85 %.

Витрати: 1,79 кг/м2

ПАКУВАННЯ: пластикова тара, євробарабан (кг.)
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Вогнезахист деревини

Вогнезахист

ВОГНЕЗАХИСНА ФАРБА

Cтрімкі інновації
у сфері обробки деревини!

Покривний вогнезахисний засіб для дерев’яних
конструкцій
Засіб призначений для вогнезахисту дерев’яних конструкцій, що експлуатуються
всередині житлових, виробничих приміщень з неагресивним середовищем, а також на
відкритому повітрі під навісом.

ВЛАСТИВОСТІ:
 Відноситься до антипіренів 1-ї групи вогнезахисної
ефективності - забезпечує довготривале
протипожежне покриття для будь-якої дерев’яної
поверхні.
 Засіб добре наноситься на пилену, стругану,
шліфовану деревину, має прекрасні адгезійні
властивості.
ЗАСТОСУВАННЯ:
 Засіб призначений для захисту дерев’яних
конструкцій крокв, лат, обрешіток, міжповерхових
перекриттів, балок и т.п.
 Покриття підходить для обробки транспортної тари
та упаковки вибухонебезпечних та легкозаймистих
речовин, а також елементів та вузлів
машинобудування.
Витрати: 260 г/ м² в залежності від технологічних втрат.

ОБРОБКА:
 Засіб перед використанням ретельно перемішати
до утворення однорідної маси.
 Поверхня дерев’яних конструкцій повинна бути
очищена від пилу, забруднення та жирних плям.
 Деревина повинна бути висушена, без гнильних
пошкоджень, вологість не повинна перевищувати
15 %.
ВИСИХАННЯ:
Нанесення вогнезахисного засобу можливе в декілька
шарів для досягнення необхідної товщини під
конкретний проект. Повне висихання обробленої
поверхні складає 5-6 діб за температури 18-22°C.
ПАКУВАННЯ: пластикова тара (кг.)
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Вогнезахист деревини

Вогнезахист

ВОГНЕБІОЗАХИСНА РЕЧОВИНА

Cтрімкі інновації
у сфері обробки деревини!

Просочуючий антипірен для деревини
Готова до використання речовина на водній основі з сильною антисептичною дією.
Має в своєму складі декілька протигрибкових та протипліснявих компонентів нового
покоління, та не містить тяжких металів.

ВЛАСТИВОСТІ:
 Вогнебіозахисна речовина утворює для покриття
надійну перешкоду від займання та горіння,
а також знижує ризик біопораження грибком та
пліснявою.
 Забезпечує деревині 1-у групу вогнезахисної
ефективності.
 Матеріал переходить до групи важкогорючих
матеріалів та до не здатних самостійно горіти.

ОБРОБКА:
 Перед обробкою поверхню очистити від пилу,
забруднення, жирних плям. Деревина повинна
бути висушена, без гнильних пошкоджень,
а вологість дерев’яних конструкцій не повинна
перевищувати 15 %.
 Методи нанесення агрегатами високого тиску
(розпилювачами) або пензлем.
 Температурний режим: від 5 до 35°С.

ЗАСТОСУВАННЯ:
 Вогнебіозахисна речовина призначена для
вогнезахисту дерев’яних конструкцій, що
експлуатуються в житлових, виробничих та
громадських приміщеннях з неагресивним
середовищем.
 Підходить як для індивідуального побутового, так і
для промислового застосування.

ВИСИХАННЯ:
Час міжшарового сушіння складає 3-4 години за
температури 18-22°С. Проміжне (міжшарове)
висихання складає 3 години за температури не нижче
+15°С та вологості не більше 80 %.

Витрати: 260 г/ м² без урахування технологічних втрат.

ПАКУВАННЯ : пластикова тара (л.)
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Вогнезахист деревини

ВОГНЕЗАХИСНИЙ СКЛАД БС-13

Вогнезахист
Cтрімкі інновації
у сфері обробки деревини!

Вогнезахисна водорозчинна суміш для внутрішніх
та зовнішніх робіт
Склад призначений для вогнезахисту дерев’яних конструкцій, що експлуатуються
всередині та зовні житлових, виробничих та громадських приміщень з неагресивним
середовищем.

ВЛАСТИВОСТІ:
 Переводить деревину до групи важко горючих
матеріалів, захищає від плісняви, грибку, комах.
 Не має запаху, не горючий.
 Вогнезахисний склад БС-13 зберігає структуру
деревини, не заважає фарбуванню, лакуванню та
склеюванню.
 Не змінює колір деревини.

ОБРОБКА:
 Розчинити концентрат у воді та перемішати до
утворення однорідної рідини.
 Готовий розчин нанести будь-яким способом, що
забезпечує якісне просочення до насичення
(пензель, валик, розпилювач), також занурення в
ванну за температури не нижче 50°С.
 Забороняється оброблювати мерзлу деревину!

ЗАСТОСУВАННЯ:
 Захищає дерев’яні конструкції від займання, а
саме: крокви, лати, двері, дерев’яні перегородки,
дерев’яна підлога та інше.
 Призначений для вогнезахисту дерев’яних
конструкцій, що експлуатауються всередині
житлових, виробничих та громадських приміщень.

ВИСИХАННЯ:
Час міжшарового сушіння складає 3-4 години 18-22°С.
Повне висихання обробленої поверхні –
1 доба. Проміжне (міжшарове) висихання складає
3 години за температури не нижче +15°С та вологості
не більше 80 %.
ПАКУВАННЯ: суха суміш (кг.)

Витрати: від 150 г/м² без урахування технологічних втрат.
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Багаторічна успішна діяльність "Bionic-house " підтверджена великою
кількістю дипломів і сертифікатів, представляємо Вашій увазі деякі з них.
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