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PRODUKTY TEAIS
DO OCHRONY I NAPRAWY DREWNA

TEAIS NUTRIMAD
Specjalny środek czyszczący powierzchnie drewniane, 
belki, krokwie, deski parkiety, , meble, zapewnia głębokie 
oczyszczenie drewna  bez zniekształcania powierzchni  
i pozostawiania lepkich osadów. Przeznaczony do czyszczenia 
elementów drewnianych lub podłóg równocześnie zapewniając 
najwyższą jakość konserwacji drewna.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA POWIERZCHNI DREWNIANYCH

MADEPOIS LIQUIDO  MADEPOIS PASTA
Dwukomponentowe, bezrozpuszczalnikowe, szybkowiążące kleje na bazie żywicy epoksydowej 
do klejenia elementów drewnianych lub łączenia ich z materiałami mineralnym (beton, kamień 
naturalny).  Przeznaczone do łączenia lub napraw strukturalnych elementów drewnianych 
wymagających dużych wytrzymałości mechanicznej i wysokiej przyczepności. Stosowane podczas 
łączeń lub napraw belek, słupów drewnianych, a także używane do wklejania wzmocnień z mat  
lub taśm z włókna szklanego.

EMPLAIS M
Rozpuszczalnikowa, bezskurczowa, szybkoschnąca masa 
szpachlowa w tubie, łatwa do szlifowania po związaniu. 
Przeznaczona do usuwania pęknięć, otworów, szczelin  
oraz wygładzania powierzchni elementów drewnianych 

KLEJENIE I NAPRAWA ELEMENTÓW DREWNIANYCH
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MADEPOIS LIQUIDO
Produkt dwukomponentowy na bazie żywic epoksydowych, 
bezrozpuszczalnikowy, szybkowiążący ciekły klej przeznaczony  
do połączeń elementów drewnianych oraz łączenia ich  
z materiałami mineralnym (beton, kamień naturalny).

BARNAIS IGNIFUGO
Przezroczysty lakier na bazie specjalnych żywic, posiada 
wysoką twardość i elastyczność, dużą odporność na działanie otwartego 
ognia, ścieranie, uderzenia oraz mycie.  Tworzy jednolitą i wytrzymałą 
powłokę, która jest w stanie oprzeć się działaniu ognia na drewno, 
zapewnia nierozprzestrzenianie się ognia. Przeznaczony do ochrony  
i dekoracji powierzchni drewnianych nawet w wilgotnym środowisku, 
idealny do wewnętrznych pomieszczeń mieszkalnych, przemysłowych, 
hoteli, banków lub biur. Zgodny z normą UNE-23727, NBE-CPI-96, 
klasyfikowany jako M-1.

MADEPOIS PASTA
Produkt dwukomponentowy na bazie żywic epoksydowych, 
szybkowiążący klej o konsystencji pasty przeznaczony  
do połączeń elementów drewnianych oraz łączenia ich  
z materiałami mineralnym (beton, kamień naturalny),  
wymieszany ma maksymalny czas stosowania do 20 minut.
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OCHRONA, ZABEZPIECZENIE I DEKORACJA DREWNA

TEAIS LASUR
Produkt rozpuszczalnikowy, szybkoschnący, elastyczny, wodoodporny 
o doskonałej odporności na zmienne warunki pogodowe, o działaniu 
grzybobójczym i przeciw pestycydom, głęboko wnika w drewno nie 
tworząc powłoki, zapobiega atakom korników, termitów i tworzeniu się 
grzybów. Przeznaczony do ochrony wszystkich gatunków drewna przed 
wpływem zewnętrznych czynników atmosferycznych, promieniowania 
UV, wilgoci, owadów.  Stosowanie TEAIS LASUR zapewnia optymalną 
ochronę porowatej struktury drewna, podkreśla widok naturalnych słoi 
drewna, podwyższa trwałość drewnianych elementów konstrukcyjnych, 
ogrodzeń lub mebli ogrodowych. Występuje w wielu kolorach.


