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Licht te verwerken diepin-
dringende olie biedt ons 
weersresistente, dampopen 
oppervlaktes die alle weer 
trotseren.

Heeft u nog
vragen?
Leinos heeft de antwoorden!

Intensief reiniger
en vernieuwer 
Met propere lei het
lenteseizoen starten

Onafhankelijke proeven bevestigen steeds weer de eerste 
klasse kwaliteit van onze producten. Doe zelf de proef eens.

“Perfect” betekent bij ons meer dan oppervlakken in professi-
onele kwaliteit, want Leinos natuurverven...

■  Impregneringen
■  Houtbeits
■  Olie en was
■  Lakverf
■   Onderhoud- en
     reinigingsmiddel

■   worden uitsluitend uit 
natuurlijke grondstof-
fen resp. natuuriden-
tieke stoffen geprodu-
ceerd.

■   bevatten geen 
toevoeging van niet 
afbreekbare stoffen.

■   houden zowel bij 
grondstofwinning, 
productie als ver-
werking geen lange 
termijn risico’s in.

De Leinos inten-
siefreiniger biedt een 
goede start voor het 
tuinseizoen: krachtige 
reiniging voor alle ge-
öliede oppervlakken, 
die bovenop het gewo-
ne onderhoud met de 
Leinos plantenzeep 
komt.

De Leinos vernieuwer 
biedt een goede oplos-
sing tegen verweerd 
hout. Op eenvoudige 
wijze kunt u de klok 
terug draaien en de 
natuurlijke, mooie 
houtskleur herstellen. 
Leinos reiniger en ble-
ker kan voor alle harde 
en zachte houtsoorten 
toegepast worden.

Na deze intensieve rei-
niging en verjongings-
kuur zal u een nieuwe 
bescherming aan-
brengen met Leinos 
natuurhars-, teak- en 
bamboe-olie.

■    Wandverf,
     korrelverf,
     lasuur,
     pigmenten

■   zijn biologisch af-
breekbaar.

■   zijn ook geschikt voor 
mensen met aller-
gieën. Arts consulte-
ren bij twijfels.

Voor een optimaal resul-
taat, volg de aanbeve-
lingen in de technische 
fiches.

Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4, 
D- 21614 Buxtehude
Tel.: ++49(0)41 61 /  8 75 49

www.LEINOS.de
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De toekomst wordt kleurrijk

IMPORT:
Wonen en Natuur
Industriestraat 30
B-8755 Ruiselede
0032.51.65.85.97

www.wonenennatuur.be

für gesundes Wohnen

www.LEINOS.de



Vanuit botanisch oogpunt wordt bamboe 
bij de grassoorten ondergebracht. Zijn 
chemische samenstelling daarentegen 
klassificeert het nochtans duidelijk als 
“hout”. Hoofdbestanddeel is 70% cellu-
lose en 25% 
lignine. Uit het 
taaie, lichte 
en zeer harde 
bamboehout 
kunnen ganse 
woningen 
gebouwd wor-
den. Bamboe 
behoort tot de 
categorie hout 
met hogere 
dichtheid en 
verlangt net zo-
als gevlochten 
meubelhout 
een speciale 
onderhoud-
solie.

 
Teakolie 
De
klassieker

 
Natuurharsolie
De alleskunner
in 3 kleurtinten

 
Bamboe olie 
De “gras”-olie,
ook voor wilg en rotan

Olie speciaal ontwikkeld voor 
onbehandeld of geölied teak-
hout bouwt geen laag op aan 
de oppervlakte, maar dringt 
zeer diep in het hout. Daarbij 
blijft de porie van het hout 
open en is het tegelijkertijd 
waterwerend.
De natuurlijke hout-
tekening herleeft, 
wordt opgefrist en 
vermijdt vlekken-
vorming. Bovendien 
zullen door deze 
behandeling kleine, 
oppervlakkige 
vervuilingen weggenomen 
worden.
De Leinos Teakolie kan buiten 
en binnen toegepast worden.

Leinos natuurharsolie is bijzonder goed 
geschikt voor onbehandeld en geölied 
hout, dit in tegenstelling tot teakhout, een 
bijkomende dieptegrondering nodig heeft.
Het is een natuurprodukt dat goed is voor 
mens en natuur. Frist het hout op, behoudt 
de natuurlijke elasticiteit van het hout, 
beschermt het hout tegen alle weersinvlo-
eden en biedt een goede UV-bescherming 
(behalve kleurloos). 
Verheug u op een eenvoudige en snelle 
verwerking van het product.

■   Voor alle hout 
buiten

■    Kleurloos (geen 
UV-bescherming)

■   Bruin bvb. eik, 
robinia, ther-
misch behandeld 
hout en alle 
dennesoorten

■   Rood bvb. voor 
bangkirai, lariks, 
douglas

■   Afgestemd op 
de bijzondere 
eigenschappen 
van teakhout.

■   Speciale olie voor bamboe
■   Ook voor wilg en rotan geschikt

für gesundes Wohnen

www.LEINOS.de


