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A madeira é uma matéria de origem natural que merece um cuidado especial quando se 
pretende  tratar, proteger e embelezar.
O acabamento tradicional com vernizes de origem sintética protege a superfície da madeira 
ao formar uma película endurecida, que a isola e lhe retira o aspecto natural.
Os produtos de origem vegetal, cujas matéria-primas provêm directamente das plantas, 
protegem a madeira de “dentro para fora”. As suas finíssimas partículas têm a função de se 
infiltrarem na madeira e garantir uma protecção eficaz a longo prazo. Neste processo natu-
ral a madeira recebe um produto que não altera as suas características nem o seu aspecto 
original.
Ao longo de 30 anos a química vegetal tem desenvolvido produtos de alta qualidade 
provando a sua excelência, convencendo e atraíndo cada vez mais adeptos.

A Biolma, consciente das vantagens dos produtos oferecidos pela química vegetal e preo-
cupada em contribuir para um ambiente de qualidade, desenvolve esforços para que cada 
vez mais utilizadores possam conhecer as mais extraordinárias vantagens deste modo de 
acabamento da madeira.

A NATUREZA AGRADECE. TODOS NÓS SOMOS NATUREZA !

Vantagens do uso de produtos de origem vegetal
Totalmente amigo do ambiente
Possibilidade de utilização por pessoas com alergias
Uso de matérias-primas renováveis
Elevado rendimento
Fácil utilização
Custo acessível

No acabamento da madeira
Realça a beleza natural da madeira
Fácil aplicação, manutenção e reparação
Confere maior estabilidade à madeira
Grande durabilidade e resistência
Aromas agradáveis
Efeito anti-estático

Química vegetal para o acabamento da madeira



 página 2 de 3

INTERIORES
 
 ÓLEO-CERA HARTWACHSÖL  01500
Cera liquida incolor com mistura de óleo. Ideal para pisos de madeira. Fácil aplicação, re-
alça a beleza natural da madeira, grande extensibilidade.

 ÓLEO NATURAL P/ MADEIRA HARTÖL HIGH SOLID 00214
Óleo incolor para isolar superfícies de madeira, especial para móveis, com grande capaci-
dade de infiltração, resistente à água, excelente extensibilidade e grande rendimento. De 
fácil aplicação, realça a beleza natural da madeira.

 ÓLEO NATURAL P/ MADEIRA HARTÖL SPEZIAL 00250
Óleo incolor para isolar superfícies de madeira, para móveis, pisos de madeira e cortiça, 
com grande capacidade de infiltração, resistente a água. Grande poder de resistência a 
abrasão. Excelente extensibilidade e grande rendimento, fácil aplicação, realçando a bele-
za natural da madeira
Para tornar a madeira mais clara existe o mesmo produto de cor branco – refª 00251.

 HARMONIC
Cera líquida com goma laca para acabamentos de secagem rápida e sem elevada exigên-
cia de acabamentos. Ideal para panelados e tectos. Disponível em cores pasteis. Fácil 
aplicação, realce da beleza natural da madeira.

 CERA DURA HARTWACHS 001050
Cera dura incolor e de grande resistência a água e a abrasão. Boa extensibilidade, realça a 
beleza natural da madeira.
Para tornar a madeira mais clara existe o mesmo produto de cor branca com a referência 
001051.

 FUNDO NATURAL NHG HOCHFÜLLEND 92809
Fundo incolor para móveis, de secagem muito rápida, resistência à água, excelente ex-

tensibilidade. Fácil aplicação, lixagem simples, realça a beleza 
natural da madeira.
Este fundo encontra-se disponível em várias cores.

 VELATURA NATURAL 92901-92910 PATINIERFARB
Velatura natural de aroma agradável, secagem rápida, não 
irrita a madeira. Fácil aplicação, com pigmentos de óptima 
solidez.
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EXTERIORES

 A grande prova de resistência à intempérie dos produtos de origem vegetal, fabrica-
dos pela prestigiada indústria NATURHAUS, foi a sua selecção para o acabamento do maior 
transatlântico do mundo, Queen Mary 2. 
Mais recentemente, o Edifício do Congresso dos Jogos Olímpicos, Inverno 2010, com 
grandes áreas em madeira, localizado no Canadá, foi acabado com produtos da Naturhaus. 
Foi mais uma vez a escolha natural de arquitectos de grande prestígio. 

 ISOLANTE PARA LASURA IMPRÄGNIERGRUND 00200
Isolante natural incolor com grande capacidade de infiltração. Para o uso de exteriores.

 LASURA (VERNIZ EXTERIOR) HOLZLASUR TRANSPARENT 03000-03060
Verniz exterior, transparente de excelente resistência às intempéries. Muito extensível, 
grande longevidade, grande poder de infiltração.
Disponível em várias cores.

 LASURA (VERNIZ EXTERIOR) HOLZLASUR  DECKEND
Verniz exterior, opaco, muito resistente à intempérie. Muito extensível, grande longevi-
dade, elevado poder de infiltração e de cobertura.

 FANTASTIC
Óleo incolor de secagem rápida, com 3 funções: impregnante, protecção contra fungos e 
formação de um filme protector. Realça a beleza natural da madeira. Quando pretendido 
acabamento com cor, recomenda-se a aplicação de lasura sobre este óleo.


