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De natuurlijke uitstraling van het  
hout blijft behouden. Inzetbaar in  
de hele interieurbouw, bij voorkeur  
op lichte houtsoorten.
Het oppervlak wordt beschermd,  
maar ziet er toch uit als ruw hout.

■   emissie-getest 
 bouwproduct volgens
 DIBt-beginselen

■  ChemVOCFarbV 
 („Decopaint richtlijn“)

■  LEED (Leiderschap in Energie  
 en Milieu Ontwerp)

■  DGNB (Duitse raad voor du  
 urzaam bouwen)

■  BNB (beoordelingssysteem 
 Duurzaam Bouwen)

■  Dubai green building 
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Met PURA-NATURA volgt u de actuele trend van natuurlijk 
matte oppervlakken. Het hout wordt beschermd, maar ziet  
er toch onbehandeld uit. De haptiek doet denken aan ruw 
geschuurd hout. PURA-NATURA is geformuleerd als  
tweecomponenten hydrolak en bruikbaar in de hele  
interieurbouw, met inbegrip van parket- en houten vloeren.

De verwerking vindt plaats als bij conventionele hydro- 
laksystemen en is vooral gericht op professionele meubel-
makers / timmerlieden / interieurbouwers of parketleggers. 
PURA-NATURA is verkrijgbaar bij alle Hesse- Lignal lever-
ingspunten. Speciaal afgestemde onderhoudsproducten 
zijn hier ook verkrijgbaar. PURA-NATURA is een lichtechte, 
stompmatte en ophellende HYDRO-PUR Systeemlak met 
natuurhoutoptiek en –haptiek. Hij wordt gekenmerkt door een 
uitstekende chemische (volgens de eisen van DIN 68861 Deel 
1b) en mechanische bestendigheid. 

Ondanks de hoge beschermingsgraad blijft de natuurlijke  
aanblik van het hout behouden. PURA-NATURA is emissiearm 
en dus ook geschikt voor gebruik bij duurzame bouwplannen 
(bv. volgens DGNB, BNB, LEED).

Het wordt al jarenlang succesvol gebruikt in de exclusieve in-
terieur-, object-, winkel- en houtbouw. Ook voor sterk belaste 
oppervlakken, zoals deuren, trappen en parket is het uitermate 
geschikt. Bovendien voldoet het aan de eisen van DIN EN 71-3 
(veiligheid van speelgoed) en DIN 53160 Deel 1 en 2 (speeksel- 
en zweetvastheid) en kan dus ook op betrouwbare en duurza-
me wijze worden gebruikt voor kindermeubels in bijvoorbeeld 
crèches.
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Bestel hier uw origineel PURA-NATURA monster:
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