
Освежете защитете   и вашите мебели  от дърво 

    за градината и верандата
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…с новия

ВОДООТБЛЪСКВАЩ

xylот серията  
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Възстановява остарялото дърво, подчертава видимата структура на 
дървесината и възвръща нейната гладка текстура. 

Осигурява защита на дървото срещу силните слънчеви лъчи, 
благодарение на восъка и UV‐ филтрите, които съдържа.
 

Прониква в порите на дървото и възпрепятства поглъщането на водата и 
влагата. 

Нанася се лесно, без да образува набъбване и няма остра миризма. 

Замества естествените масла на дървото, които то губи с течение на 
времето.

Безцветно масло за защита, обогатено с восък. Идеално за освежаване, 

поддържане и защита на мебели от твърда дървесина (като тик, ироко, махагон) 

за градина и веранда, също и на водоустойчиви дървени повърхности, както и 

на всеки необработен дървен материал, тъй като:

xyl

Освежаването, с полагането само на един слой  

всяка пролет, е достатъчно да осигури на вашите мебели дълги години живот.

xylxylxyl

Дървото е жив организъм. И както всеки организъм, то има нужда от защита.

Сериите от продукти Ultraxyl & Ultraxyl Aqua 

са идеалното и цялостно решение за защита и 

декорация на дървото. Какъвто и да е желаният 

резултат, продуктите Ultraxyl осигуряват: 
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Гарантирана издръжливост срещу плесени, насекоми, влага, 

дъжд и слънце

Идеално финишно покритие с разнообразен избор, 

подчертавайки естествената красота на дървото

В допълнение, екологично чистите лакове на водна основа 

Ultraxyl Aqua се грижат за вашето здраве и опазването на 

околната среда.

По този начин и дървото запазва своята жизненост. 
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