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מהיום, חומרי בנייה ירוקים- 

גם בישראל!

56 צבעי בסיס מרהיבים // בטוחים לחלוטין לשימוש  
 !TOP ?אין ספור שילובים // איכות הצביעה

MA
DE

 IN 
US

A

צובעים ה-כ-ל: קירות, עץ, טיח, אבן, בטון, גבס, מתכת, זכוכית... הכל! // 

 Outdoor Additive מוסיפים ?Outdoor תנאי // Ultra Bond משטחים חלקים? מוסיפים

0.185 מטר רבוע56 מ“ל

3.25 מטר רבוע

6.5 מטר רבוע

26 מטר רבוע

0.43 * 0.43

1.8 * 1.8

2.5 * 2.5

 5.1 * 5.1

(Pint) 473 מ“ל

(Quart) 946 מ“ל

(Gallon) 3.78 ליטר

שזה במטרים כמוכושר כיסויי שכבה אחתנפחים



 שמנים טבעיים החודרים לעץ ומגנים עליו מבפנים

 Indoor -ללא אדים רעילים // ללא חומרים מסוכנים // מתאימים גם ל

וגם ל- Outdoor // ניתנים ליישום גם על בטון, לבנים ועוד...

סוגים:

MA
DE

 IN 
US

A

2.3 מטר רבוע236 מ“ל

4.6 מטר רבוע

9.2 מטר רבוע

37 מטר רבוע

1.5 * 1.5

2.1 * 2.1 

3 * 3

6 * 6

(Pint) 473 מ“ל

(Quart) 946 מ“ל

(Gallon) 3.78 ליטר

שזה במטרים כמו:כושר כיסויי שכבה אחתנפחים

* שמן Half & Half, שמן Dark Half, ושמן Outdoor Defense - מגיעים רק בשלושת הנפחים הגדולים.
* שמן Pure Tung Oil מגיע גם בחבית של 208 ליטר.



 :Citrus Solvent – ממס הדרים
תחליף טבעי ובטוח לדילול במקום להשתמש בטינרים 

למיניהם כמו טרפנטין, ספירט וכד'. 
ללא כל נזק לבריאות המשתמש או לכדור הארץ!

נפחים: 473 מ"ל, 946 מ"ל ו- 3.78 ליטר.

מעניקות אטימות והגנה.
לאחר הגימור מתקבלת עמידות לרחיצה במים.

שלוש רמות טקסטורה: חלק, עדין מאד, עדין.
אפשרויות גיוון: שלושה גווני חום, גוון אפרפר 

או ללא גיוון.

// מסיר צבע וגימורים על בסיס סויה: 
ידידותי עד כדי כך שניתן לעבוד אתו גם בחדר סגור. אם 
הגימור המוסר (למשל צבע) מכיל עופרת, החומר כולא 
את חלקיקי העופרת ומונע את פיזורם באוויר ובסביבה.

 שעוות לגימור עבודות עץ:
    אוטמות ומגנות.

    מעניקות ברק ברמה גבוהה במיוחד.

משחות לגימור עבודות עץ וקירות לאחר צביעה:

SOY-GEL™ Professional Paint Remover

עוד מוצרים מצויינים

נפחים: 946 מ“ל, 3.78 ליטר, 9.46 ליטר, 18.9 ליטר.



 Natural Crackle

 חומר מונע הקצפה: 

יוצר קילופים בצבע לקבלת 
מראה עתיק. ניתן לשלוט 

במידת הקילוף.
נפחים: 118 מ“ל, 236 מ“ל.

אוטם רעפים, אבן, עץ, בטון, 
שיש, משטחי עבודה. מונע 

ומסיר חלודה. 
נפחים: 118 מ“ל, 236 מ“ל, 473 מ“ל.

מנקה ביסודיות גם לכלוכים 
קשים במיוחד.מתאים מאד 

להכנת משטחים לצביעה.
לא רעיל כלל.

מניעת יצירת בועות ושיטוח 
של הצבע בצביעה על ידי 

שבירת מתח הפנים של 
המים.

מבהיר עץ מכתמי ברזל

אבקת פיגמנטים

16 גוונים שונים של 
פיגמנטים לגיוון בטון, טיח, 
שרפים פלסטיים, אפוקסי, 

חומרי מילוי לעץ- 
.(wood fillers)

נפח: 591 מ“ל.

יוצר סדקים בצבע לקבלת 
מראה עתיק. 

נפחים: 236 מ“ל, 473 מ“ל, 
946 מ“ל, 3.78 ליטר.

Anti-Foaming AgentTSP- Tri Sodium Phosphate

מלח ניקוי
 Oxalic Acid

 Wood Bleach

 Chippy Paste Soapstone Sealer
and Wood Wax



Weldbond- Universal Adhesive
דבק אחד שמדביק (כמעט) הכל!

60 מ“ל

160 מ“ל420 מ“ל

3 ליטר

// Outdoor 0% רעילות // 100% ידידות למשתמש ולסביבה // עמיד לתנאי
 // !TOP – לאחר ייבוש- שקוף // ניתן לגיוון // עוצמת הדבקה

מייצר הדבקה גמישה ובלתי שבירה, גם לאחר שנים! // זמין בארבעה נפחים:



בין אם אתם בעלי מקצוע מומחים בתחומכם,
בין אם אתם בעלי בתים עם זוג ידיים טובות,

בין אם אתם בענייני יצירה ואומנות,
בטכנולוגיות שאנחנו מביאים, ניתן לעבוד בראש שקט 

בחומרים ידידותיים למשתמש ולכדור הארץ.

בנקודת הבחירה בין אדישות לאכפתיות,
אנחנו בחרנו להיות אכפתיים, כלפי העולם וכלפי עצמנו. 

מבלי להתפשר על איכות!
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